
Motie (artikel 36 Reglement van orde algemeen bestuur vechtstrome n 2017) (M2)

Onderwerp
Aan passing be lastingstelsel: procesvoorstel U nie van Waterschappen

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen in vergaderÍng bijeen op woensdag 16 oktober
2079;

gehoord de beraadslaging tijdens de commissie Financiën en beleidsuitvoering d.d. 2 oktobe r 2OL9
waarin het procesvoorstel van het bestuur van de Unie van Waterschappen voor aanpassing van het
belastingstelsel was geagendeerd;

Geconstateerd dat:
o de commissie Financíën en beleidsuitvoering zich níet kan vinden ín het procesvoorstel van de

Unie van Waterschappen;
o het procesvoorstel geen rekening houdt met onderzoek naar mogelíjkheden om

effluentlozingen van waterschappen op eigen water (verontreinigingsheffing op lozingen rwzi,s)
te belasten.

Overwegende dat:
r uit de opiníërende bespreking van dit procesvoorstel ín de Ledenvergadering van 11 oktober

2019 van de Unie van waterschappen is gebleken dat een meerderheid van waterschappen
voornemens lijkt in te stemmen met het procesvoorstel;

o het bestuur van de Unie van Waterschappen níet voornemens is dít procesvoorstel nog aan te
passen;

' aanpassing van het procesvoorstel derhalve alleen kan plaatsvinden door het indienen van een
amendement dat wordt gesteund door een meerderheid van de waterschappen in de
ledenvergadering van de unie van waterschappen van 13 december 2019;

¡ door effluentlozingen op eigen water te belasten meer consequent uitdrukkíng wordt gegeven
aan het belastingbeginsel 'de vervuiler betaalt'. De extra opbrengsten komen ten goede van het
watersysteembeheer.

Roept het dagelijks bestuur op om:

' een amendement op te stellen b¡j het procesvoorstel van het bestuur van de Unie van
Waterscha p pen voor aa npassing belastingstelsel;

r in dit amendement op te nemen dat een onderzoek naar de mogelijkheden voor het belasten
van effluentlozingen van waterschappen op eigen water (verontreinigingsheffing op lozingen
rwzi's), deel uitmaakt van het procesvoorstel voor aanpassing van het belastíngstelsel;

' steun te zoeken bij andere waterschappen voor dit amendement en te komen tot een
meerderheid voor dit amendement;

r het algemeen bestuur tijdens de PElLdag van 13 november 20j.9 te informeren over de stand
van zaken;

en gaat over tot de orde van de dag
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