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Contactformulier
Wij verzoeken u om uw vraag of
opmerking zo duidelijk mogelijk te
omschrijven. Vergeet niet de locatie te
vermelden, als dat van toepassing is.
Wij streven er naar om binnen twee
weken een reactie te sturen. Lukt dit
niet dan laten wij u binnen twee weken
weten op welke termijn u wel een
reactie kan verwachten.
U kunt uw vraag ook stellen via
088-2331200 (op werkdagen van 8.00
uur - 17.00 uur). Voor het melden van
calamiteiten zijn wij 24 uur, 7 dagen in
de week bereikbaar op 088-2331200.

Velden gemarkeerd met  * zijn
verplicht.

Voorletter(s) M.J.

Tussenvoegsel(s)

Achternaam Ligtlee

E-mailadres

Adres

Telefoonnummer

Postcode

Plaats AMERSFOORT

Uw bericht

Geachte heer/ mevrouw,

Het afgelopen jaar is door de
stuurgroep aanpassing belastingstelsel
gewerkt aan een herziening van het
stelsel. In de definitieve voorstellen van
de stuurgroep is een kan-bepaling
opgenomen, waardoor de
waterschappen de mogelijkheid krijgen
om binnen de categorie
watersysteemheffing gebouwd een
gedifferentieerd tarief op te leggen aan
woningen en niet-woningen.
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Uw bericht

Vereniging Eigen Huis heeft zich
tijdens het proces als stakeholder,
vanwege het steeds urgentere knelpunt
van ongelijkmatige
lastenontwikkelingen voor woningen en
niet-woningen, ingezet om deze
bepaling in het voorstel te krijgen.
Vereniging Eigen Huis roept het
algemeen bestuur dan ook op om uw
dijkgraaf te adviseren in de
ledenvergadering van de Unie van
Waterschappen de differentiatie naar
woningen en niet-woningen te
ondersteunen.

De sterk uiteenlopende ontwikkeling
van de gemiddelde WOZ waarde van
woningen en niet-woningen in
Nederland is voor de vereniging
aanleiding om dit punt onder de
aandacht te brengen. Uit cijfers van de
Waarderingskamer blijkt dat de WOZ
waarde van woningen sinds 2015 met
gemiddeld ruim 26% is gestegen,
terwijl de WOZ waarde van niet
woningen in dezelfde periode
gemiddeld met 2% is gedaald. Door de
schaarste op de woningmarkt mag
bovendien verwacht worden dat deze
ontwikkeling zich ook de komende
jaren zal voortzetten. Omdat de
watersysteemheffing gekoppeld is aan
de WOZ waarde, zijn huishoudens
binnen de categorie gebouwd een
steeds groter aandeel van de lasten
gaan betalen. Hierdoor is het een
urgent onderwerp en een weeffout in
het systeem die hersteld moet worden.
Die mogelijkheid wordt nu geboden in
het voorstel van de stuurgroep.

Gemeenten kunnen de ongelijke
ontwikkeling van WOZ waarden
opvangen door het tarief van de
onroerendezaakbelasting te
differentiëren naar woning en niet-
woningen. Dit instrument kan ook
beschikbaar komen voor de
waterschappen als het voorstel van de
stuurgroep wordt aangenomen.
Vereniging Eigen Huis roept u op om
dit instrument te steunen en zo snel
mogelijk te verwerken in uw
kostentoedelingsverordening.

Mocht u vragen hebben naar
aanleiding van onze oproep dan zijn wij
graag bereid om deze nader toe te
lichten.
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Omschrijf hier uw vraag of opmerking

Geachte heer / mevrouw,

Vereniging Eigen Huis roept het
algemeen bestuur van AA en Maas op
om het voorstel van de stuurgroep
aanpassing belastingstelsel om
tariefdifferentiatie naar woningen en
niet-woningen te ondersteunen. In
bijgevoegde brief wordt deze oproep
nader toegelicht. Zou u  bovenstaand
bericht willen doorsturen naar de leden
van het algemeen bestuur?

Met vriendelijke groet 
Vereniging Eigen Huis

Michel Ligtlee 
Beleidsadviseur

Tl

Met het invullen van dit formulier geeft
u toestemming voor de verwerking van
uw gegevens. Wij hechten veel waarde
aan een goede verwerking van uw
persoonsgegevens. Dit doen wij dan
ook zorgvuldig. Wij gebruiken uw
ingevulde persoonsgegevens alleen
voor dit project. U kunt altijd aan ons
vragen uw gegevens weer te
verwijderen. Lees ons privacy
statement voor meer informatie.
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