
 

 

 

  

 
 

  

 

Bijlage 

LV 19-44b 

 

TITEL (BIJLAGE) VERVOLGTRAJECT AANPASSING BELASTINGSTELSEL  
Toine Poppelaars/Rogier van der Sande/Cathelijn Peters/Virginia Anches 

 

N.B.: de besluitvorming over het vervolgtraject vindt plaats in de Ledenvergadering van 13 decem-

ber a.s. Om u in staat te stellen om binnen uw waterschap draagvlak op te halen voor de gevraagde 

besluiten, ontvangt u de stukken nu al in deze vorm.   

BESPREEKSTUK (BESLUITVORMEND)  

GEVRAAGD BESLUIT 
De Ledenvergadering wordt gevraagd in te stemmen met de opdracht en het voorgestelde proces van het 

vervolgtraject voor de aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen (bijlage LV 19-44c). 

DE KERN VAN HET ADVIES 
In de Ledenvergadering van 14 juni jl. heeft u het Uniebestuur gevraagd om met een procesvoorstel voor 

de aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen te komen. Met het voorstel dat vandaag 

voorligt voldoen wij aan dit verzoek. Het voorstel is gebaseerd op uw inbreng en de inbreng die wij in twee 

sessies van de portefeuillehouders financiën van de waterschappen hebben ontvangen. Kern van het 

voorstel is dat de waterschappen vanuit een gevoelde eigen verantwoordelijkheid een vervolg geven aan 

de aanpassing van het belastingstelsel. Daarbij staat het vinden van een oplossing voor gebleken urgente 

knelpunten centraal: het knelpunt dat niet een gelijkmatige tariefontwikkeling voor alle betalende catego-

rieen kan worden gerealiseerd, de weeffout en het gebruik van mens- en milieubelastende stoffen. Voor-

stellen uit het eerdere traject van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) die gunstige meekop-

pelkansen bieden, worden in het vervolgtraject meegenomen. Wat betreft de tijdspanne van het vervolg-

traject is het voorstel dat er uiterlijk eind 2020 voorstellen liggen die de instemming van de waterschaps-

besturen hebben. Het eigenaarschap van het vervolgtraject is in handen van alle 21 waterschappen geza-

menlijk. De Unie faciliteert het traject.  

ARGUMENTEN  
Het hebben van een eigen belastingstelsel is voor de waterschappen een groot goed waar zij samen ver-

antwoordelijk voor zijn en waar zij samen goed voor willen zorgen. Het is het financiële fundament dat de 

waterschappen in staat stelt te zorgen voor waterveiligheid en voldoende en schoon zoetwater. Met elkaar 

hebben we ook benadrukt dat het daarom van groot belang is dat wij zelf regie hebben en houden over de 

vormgeving van ons toekomstbestendig belastingstelsel. Dit betekent ook dat we als waterschappen geza-

menlijk verantwoordelijkheid dragen voor het goed blijven functioneren van dit belastingstelsel. Het belas-

tingstelsel van de waterschappen moete alle waterschappen in staat stellen op een verantwoorde manier 

de kosten van onze taken te verhalen. Als enkele waterschappen tegen de grenzen van het huidige stelsel 

aanlopen, is dat een probleem van alle waterschappen. In het belang van een goed werkend belastingstel-

sel moeten wij als waterschappen solidair zijn in het gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor de gecon-

stateerde knelpunten in ons belastingstelsel.  

Het huidige belastingstelsel van de waterschappen kent 3 urgente knelpunten. In de watersysteemheffing 

gaat het om de weeffout en het gegeven dat sommige waterschappen tegen de grenzen van het stelsel 

aanlopen en niet meer in staat zijn om tot een gelijkmatige tariefontwikkeling tussen de categorieën te ko-

men. In de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing knelt het feit dat de bestaande heffingsformule 

ertoe leidt dat waterschappen van mens- en milieubelastende stoffen gebruik moeten maken. Niet alle 

waterschappen ervaren overigens het probleem van ‘het niet meer kunnen realiseren van een gelijkmatige 

tariefontwikkeling’. De waterschappen zijn echter solidair met elkaar en willen dat knelpunten worden op-
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gelost. Zij zullen hiervoor de komende tijd met betrokkenheid van alle 21 waterschappen voorstellen ont-

wikkelen. In het vervolgtraject zullen ook 5 voorstellen uit het eerdere CAB- traject worden meegenomen. 

Deze 5 voorstellen dienen niet ter oplossing van urgente knelpunten maar bieden wel gunstige meekop-

pelkansen. Er wordt naar toegewerkt dat er eind 2020 een pakket aan voorstellen ligt dat met de besturen 

van de waterschappen is afgestemd en kan rekenen op voldoende draagvlak.  

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN/ANDERE PARTIJEN:  
De afgelopen tijd hebben wij van diverse externe partijen denkrichtingen en ideeën voor het vervolgtraject 

ontvangen. Tot nu toe is inbreng ontvangen van: 

 Water Natuurlijk; 

 de Algemene Waterschapspartij; en van  

 de VBNE. 

 

Onderdeel van het vervolgproces is dat met de externe stakeholders sessies en gesprekken zullen plaats-

vinden om over hun inbreng te praten.  

VERVOLG/COMMUNICATIE 
De communicatie over het vervolgtraject vindt plaats na de Ledenvergadering van 13 december a.s.  
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