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onderwerp Reactie op het voorstel tot wijziging van het stelsel van watersehapsbelastingen
Geacht bestuur,
Ons algemeen bestuur heeft op 27 november gesproken over het aangepaste voorstel tot
wijziging van het steisel van waterschapsbelastingen. in de eerste plaats wlilen wij onze waardering
uitspreken over de nauwgezette wijze waarop u in uw reactienota hebt gereageerd op onze inbreng
die we bij brief van 4 oktober 2018 hebben gegeven op uw juni-voorstel.
Uit onze bestuurlijke behandeling met betrekking tot het aangepaste voorstel tot wijziging van de
waterschapsbelastingen merken wij het volgende op:
u in de eerste plaats hebben we stil gestaan bij de betekenis van de terrn “voorlopig
instemmen". Wij vatten dit op als het voorlopig aikaderen van onderwerpen waarnaar op dit
moment geen verder onderzoek plaats zal vinden omdat over deze onderwerpen in
meerderheid overeenstemming bestaat. Wij maken daarbij wel het voorbehoud dat we over
alle onderwerpen een integrale discussie wilien voeren wanneer er zoals beoogd 2<it helft 2019 een aangepast samenhangend voorstei aan de waterschappen wordt voorgelegd. Een volledig integrale besiuitvorrning is rnede van beiang vanwege het aantredend bestuur per eind maart 2019. De punten a tot en met g inzake voorstellen met betrekking tot de zuiveringsheifing hebben niet opnieuw geleid tot het maken van opmerkingen. Dit geldt eveneens voor de genoemde punten a tot en met d inzake voorstellen met betrekking tot de verontreinigingshetfing, Bij punt drie uit uw
voorstel waar het gaat over wijziging met betrekking tot de watersysteemhetfing plaatsen wij de volgende kanttekeningen: Ba: Waterschappen de mogelijkheid te geven om de kosten van piusvoorzieningen exclusief in rekening te brengen bij dage-nem) die profiteren van deze voorzieningen meerking: Na enige toelichting werden hierover geen aanvullende opmerkingen gemaakt De tariefdifferentiatie voor>
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Opmerking:
De tariefdifferentiatie wegen en de positie van wegen zou in het licnt van de recente uitspraak van 
de Hoge Raad moeten worden heroverwogen.

Natuur onder te brengen bijde categorie opgebouwd 
Opmerking:
Naar de positie van natuur zal breder gekeken moeten; het staat bij ons niet op voorhand vast dat 
natuur ondergebracht moet worden bij de categorie ongebouwd. Zie ook punt 5 van het aangepaste 
Unievoorstei.

Bij de kostentoedeling de pro¿jthebbenden van weterkwaliteitsmaatregeien beter in beeld te 
brengen door de kosten voor waterkwaliteit expliciet toe te delen.
Opmerking:
Bij het beter in beeld brengen van de kosten van waterkwaliteitsmaatregelen zal volgens ons breder 
gekeken moeten worden dan alleen naar de landbouw als diffuse factor, ook andere diffuse bronnen 
dan die van de landbouw spelen een rol als het gaat om kosten van waterkwaliteitsnfiaatregelenA 
Naast het in beeld brengen van de kosten moet ook gekeken worden naar de bronnen zelf en het 
reduceren daarvan.

Se:
Het Gebiedsmodel als nieuwe systematiek voor de kostentoedeling te hanteren. Daarbinnen wordt 
het kostenaandeel van de categorie ingezetenen (solidariteitsdeel) bepaald op basis van inwoner-
dichtheid en worden de kostenaandelen van de categorieën gebouwd en ongebouwd gebaseerd op 
het pro¿jtbeginsel.
Gomerking:
Het is voor ons bestuur nog geen uitgemaakte zaak dat het gebledsmodel de nieuwe systematiek 
moet zijn voor de kostentoedeling van het watersysteembebeer.

Wii zijn van mening dat de bestuurliike commissie die gevormd gaat worden voor onderzoek naar 
aanpassing het gebiedsmodel breder moet kijken dan enkel het gebiedsmodel; ook andere 
mogelijke oplossingen voor het vraagstuk kostentoedeling watersysteembebeer dienen te worden 
onderzocht.

Een zelfde opmerking plaatsen we bij de commissie van wijzen die gevormd zal worden om een 
advies over Natuur geven. Ook hier dient de opdracht zo breed mogelijk te worden ingestoken zodat 
ook mogelijk alternatieve oplossingen in beeld kunnen komen, waar de kosten neergelegd zouden 
moeten worden (welke categorieën), zowel vanuit het oogpunt van profijt als vanuit het oogpunt van 
verantwoordelijkheid.

Tenslotte. Om meer begrip, draagvlak en input te creëren rond de voorgenomen wijzigingen willen 
we in overweging geven om de samenstelling van beide te vormen commissies breed en zorgvuldig 
op te pakken en is de suggestie om in het vervolgprooes ook enkele maatschappelijke stakeholders 
zoals bilvoorbeeid de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis, de Woonbond en 
Woningcoöperaties (Aedes) te betrekken.
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