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Geachte leden van de algemeen besturen van onze collega waterschappen, 

 

Op dit moment beraden alle algemeen besturen van de 21 waterschappen zich over het 

voorstel om tot aanpassing van het belastingstelsel te komen. Doel is om op 13 

december 2019 onze voorzitters met draagvlak en mandaat tot een besluit te laten 

komen over het te volgen proces op weg naar een vernieuwd belastingstelsel. 

 

Het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe heeft op maandag 28 oktober 

2019 intensief en constructief gesproken over het voorstel. Deze brief, enigszins 

ongebruikelijk, sturen we u om ons standpunt kenbaar te maken. Daarmee leveren we 

hopelijk een positieve bijdrage aan uw gesprek om uiteindelijk bij te dragen aan ons 

gezamenlijk belang, namelijk het hebben van een actueel en toekomstbestendig 

belastingstelsel gebaseerd op onderlinge solidariteit en de mogelijkheid tot maatwerk. 

 

Koester het hebben van een eigen belastingstelsel 

Vóór alles staat bij ons voorop dat het hebben van een eigen, breed gedragen 

belastingstelsel voor waterschappen dé randvoorwaarde is voor een goed systeem van 

waterbeheer. Daarbij zijn ook wij van mening dat er behoefte bestaat aan een 

geactualiseerd belastingstelsel waarin de huidige urgente knelpunten worden opgelost 

en waarin aanzetten tot toepassing van het profijtbeginsel en ruimte voor regionaal 

maatwerk zitten. Dit zien wij als een harde opdracht aan onszelf. Vanuit dat oogpunt zijn 

er voor ons geen “breekpunten”. We moeten er samen uitkomen! 

 

 

   Algemeen besturen van alle 

waterschappen 
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Prioriteiten binnen acht Unie-punten  

Als algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe steunen we de acht punten zoals 

deze door de Unie zijn voorgelegd. Binnen deze acht punten zijn er wel verschillen van 

“zwaarte” wat ons betreft. Cruciaal in onze ogen zijn de punten 1, 2 en de combinatie 

van de punten 3 en 6. 

Bij punt 1 (gelijkmatige tariefontwikkeling binnen het watersysteem) vinden wij het van 

belang dat bij de uitwerking rekening wordt gehouden met ruimte voor regionaal 

maatwerk en daarmee bestuurlijke "keuze-knoppen”. 

 

Punt 2, het opheffen van de weeffout, is voor ons waterschap een urgent knelpunt in de 

huidige systematiek.  

 

Punt 3 betreft het aanpassen van de heffingsformule in relatie tot mens- en 

milieubelastende stoffen. In onze ogen kan deze samengevoegd worden met punt 6. 

 

Punt 6 behelst het beter inspelen op waardevol water (wij stellen voor het woord 

afvalwater niet meer te gebruiken). Met de huidige heffingsformule kunnen we 

waardevol water (energietransitie, terugwinning grondstoffen) onvoldoende belonen. In 

het voorliggende voorstel van de Unie wordt een aantal componenten (o.a. hoeveelheid 

water) in de oorspronkelijk voorgestelde heffingsformule weggelaten. De consequenties 

hiervan zijn moeilijk te overzien. Daarom is het belangrijk dat de heffingsformule 

dusdanig wordt vastgesteld, dat het mogelijk is om bedrijven met waardevol water te 

kunnen belonen met de nieuwe heffingsformule in combinatie met de maatwerkoptie. 

Wellicht is het daarvoor noodzakelijk om toch de hoeveelheid water (facultatief) in de 

formule op te nemen.  

Naast het aanpassen van de heffingsformule moet op meerdere componenten maatwerk 

geleverd kunnen worden. Nu wordt alleen de optie voor een kortingsmogelijkheid voor 

fosfaat genoemd, terwijl andere componenten (bijv. makkelijk afbreekbare organische 

stoffen) van grotere invloed kunnen zijn op de kosten van het zuiveren van afvalwater. 

Daarom stellen wij voor de punten 3 en 6 te combineren waarbij het belangrijk is dat de 

heffingsformule op zo’n manier wordt vastgesteld, dat het mogelijk is om met deze 

formule in combinatie met de maatwerkoptie waardevol water te kunnen belonen.  

  

Aanvullende punten  

A. Het bestaande woonruimteforfait binnen de zuiveringsheffing wijzigen zodat meer 

gedifferentieerd wordt naar gezinsomvang. 

Het huidige woonruimteforfait is gebaseerd op 1 en 3 ve’s. Het uitbreiden van het 

woonruimteforfait naar 1, 2, 3 en 4 ve’s wordt nu niet meegenomen in de voorstellen 

van de Unie met het argument dat er kritiek is geuit op dit voorstel, er 

lastenverschuivingen tussen de verschillende categorieën huishoudens ontstaan en een 

alternatief voorhanden is (waterverbruik). Uit oogpunt van rechtvaardigheid en eenvoud 
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zijn wij van mening dat dit wel een belangrijk punt is. Bij de uitwerking en onderbouwing 

in een eerder stadium bleek dat 95% van de huishoudens een één-, twee, drie- of 

vierpersoonshuishouden is. De motie 1 van waterschap Vechtstromen bepleit hetzelfde 

namelijk onderzoek naar differentiatie van het woonruimteforfait. Hier sluiten wij graag 

bij aan. 

B. Positie en betaling van categorie natuur. 

In de huidige voorstellen worden de positie en betaling van de categorie natuur niet 

meegenomen. De eerder beoogde commissie van wijzen is niet ingesteld. Wij weten dat 

de meningen rondom natuur heel verschillend zijn. Het algemeen bestuur van 

Waterschap Vallei en Veluwe hecht echter grote waarde aan het bediscussiëren van het 

onderwerp natuur, want we moeten over alle gevoelige thema’s gediscussieerd hebben 

(ook al is de conclusie dat we uiteindelijk geen wijziging doorvoeren) om het ministerie 

mee te kunnen geven dat het een evenwichtig en gedragen voorstel is. In deze discussie 

dient ook aandacht te zijn voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen: hoe kijken we 

aan tegen agrarisch natuurbeheer, natuurinclusieve landbouw, functiewisselingen etc.? 

Ongeacht de uitkomst is de discussie over dit onderwerp belangrijk voor de toekomst 

van het nieuwe belastingstelsel. Deze discussie helpt ons bij het onderbouwen van onze 

argumenten voor het nieuw voor te stellen belastingstelsel. Daarom vinden wij het 

verstandig om alsnog onderzoek uit te voeren naar de positie en betaling van natuur. 

 

Samenvattend pleiten wij voor: 

• Prioriteit:  

o punten 1 (gelijkmatige tariefontwikkeling watersysteem) en 2 (opheffen 

weeffout); 

o combineren van de punten 3 en 6: het aanpassen van de heffingsformule voor 

de zuiveringsheffing zodat deze in samenhang met de maatwerkoptie voldoende 

tegemoet komt aan bedrijven met waardevol water. 

• Toevoegen van onderzoek naar meer differentiatie in het woonruimteforfait en een 

discussie over de categorie natuur. 

• Overige punten achten we van belang en nodig om te komen tot een samenhangend 

procesvoorstel. 
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Wij wensen u veel collegiale wijsheid. 

 

Hoogachtend, 

 

namens het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe, 

 

 

 

 

 

 

drs. ing. K.A. Blokland    drs. T. Klip-Martin 

secretaris     dijkgraaf 

 

 

 


