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Geachte heer Erkens, 

Graag maken wij gebruik van de door u geboden mogeli jkheid te reageren op het wetsvoorstel 
aanpassing Waterschapsbelasting. Onze reactie is kort en duideli jk. 

Effect van het wetsvoorstel 
Wij begrijpen de wens om te komen to t een vereenvoudiging van de regelgeving en het 
voornemen daarbij orn grote verschuivingen tussen categorieën te voorkomen. Des te 
verbazingwekkender is dan ook de uitkomst van de doorrekeningen. Te verwachten zou zijn dat 
de effecten zich grosso modo per categorie rond een 'nulpunt ' zouden bevinden. Niets is echter 
minderwaar. Ten aanzien van alle categorieën neemt het aandeel in de belasting af, met 
uitzondering van de categorie 'eigenaren gebouwd' . Relatief gezien neemt daar de belasting 
toe met een klein percentage (0,4%), maar aangezien het om het grootste aandeel in het geheel 
gaat betref t het verreweg het grootste bedrag (2 miljoen). Dit is des te opmerkeli jker, 
aangezien de verschuivingen die optreden als gevolg van het heroriënteren op infrastructuur, 
de categorieën die daar het meest van prof i teren (de ingezetenen en de agrarische sector met 
een onveranderd kostenaandeel, dan wel een aanmerkelijke verschuiving in positieve zin van 
1,7%) doo rde aanpassing net zo veel of zelfs minder belasting gaan betalen. Deze 
onevenwichtigheid is niet in overeenstemming met de uitgangspunten. Wi j verzoeken u dan 
o o k t o t een evenwichtiger verdeling te komen. 

Aandacht voor doorberekeningsmogelijkheden 
Naast bovenstaand inhoudeli jk argument wi l len we ook graag nog het volgende onder uw 
aandacht brengen. Steeds vaker signaleren verhuurders (via Aedes, IVBN en Vastgoed Belang), 
dat gebruikersheff ingen opgelegd door de overheid (naast de eigenarenheffingen) bij 
verhuurders in rekening worden gebracht. De brancheorganisaties van verhuurders vinden di t 
principieel onjuist. Onze bezwaren hierover hebben we onlangs in een brief aan de Tweede en 
Eerste Kamergeuit (zie bijlage). Dit naaraanleiding van de inmiddels in werking getreden Wet 
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t o t wi jziging van de Wet milieubeheer in verband met de heffingsplicht voor huishoudelijk 
afvalstoffen bij kamerverhuur en bij volgt ijdig gebruik (Staatsblad 2011,183). Ondanks onze 
bezwaren is deze wet door beide Kamers als hamerstuk aangenomen. 

Om di t soort heff ingen doo r t e berekenen aan de gebruiker vinden wi j het "zuiverst" om de 
gebruikersheff ingen door verhuurder aan huurder d o o r t e berekenen als addit ionele post. 
Hiervoor is echter wel een wet te l i jke grondslag nodig. Bij de meest recente wetswijziging op 
di t punt, de hierboven genoemde Wet t o t wijziging van de Wet milieubeheer, is d i t ook 
opgenomen. In deze wet is di t als volgt verwoord: dat "degene die het deel in gebruik heeft 
gegeven, bevoegd is de heff ing als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is 
gegeven". Een soortgeli jke bepaling is ook opgenomen in artikel 220b van de Gemeentewet 
voor wat betref t het verhalen van het gebruikersdeel van de OZB bij niet-woningen op de 
fe i te l i jke gebruiker. 

Wi j wi l len u verzoeken bij het wetsvoorstel met bovenstaande rekening te houden. 

Hoogachtend, 
Aedes v^qh ig i ng van woningcorporaties 

Jan Boevg 
Algerheen Oirecteur 

Bij lagen: Reactie LOHV wetsvoorstel afvalstoffenheff ing 
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Bijlage bij Uniereactie op het concept-wetsvoorstel tot aanpas-
sing van het belastingstelsel van de waterschappen

Deze bijlage bevat de redactionele opmerking bij artikel 120, vijfde lid, van het wetsvoor-
stel

In het voorgestelde vijfde lid van artikel 120 wordt voorgeschreven hoe het kostenaandeel van 
de categorie gebouwd wordt bepaald. Aangegeven is dat dit kostenaandeel het verschil is tus-
sen de kosten die uit de opbrengsten van het watersysteembeheer worden gedekt en de kos-
tenaandelen van de categorieën ingezetenen, ongebouwd niet zijnde natuur en natuur. Alhoe-
wel wij begrijpen wat dit artikellid beoogt te regelen, is onze conclusie dat de bepaling niet cor-
rect is geredigeerd. Dit heeft met het volgende te maken.
Het kostenaandeel van elke belastingplichtige categorie wordt van oudsher uitgedrukt in een 
percentage van de totale kosten van het watersysteembeheer. In de voorgestelde systematiek 
verandert dit niet. Zoals de bepaling van het voorgestelde vijfde lid nu luidt, kan het kostenaan-
deel van de categorie gebouwd echter niet in een percentage van de totale kosten worden uit-
gedrukt. De voorgestelde bepaling zegt immers dat het kostenaandeel van de categorie ge-
bouwd gelijk is aan een bedrag in euro’s (= kosten die uit de opbrengst van de watersysteem-
heffing worden gedekt) minus de kostenaandelen (in procenten) van de overige categorieën. 
Wij stellen u dan ook voor om de bepaling redactioneel te wijzigen, bijvoorbeeld als volgt:

“5. Het door het waterschap bij verordening als bedoeld in het eerste lid te bepalen kostenaan-
deel van de categorie, bedoeld in artikel 117, onderdeel d, is gelijk aan het verschil tussen 
100% en de som van de kostenaandelen van de categorieën, bedoeld in artikel 117, onderde-
len a tot en met c”. 



ibosschap 
rlifschap voor bos en natuur I bedrijfschap 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
t.a.v. de heer mr. drs. M. Erkens 
Postbus 20901 
2500 EX 'S-GRAVENHAGE 

onderwerp: consultatie wetsvoorstel 
waterschapsbelastingen 

beh.door: Evelien Verbij 
kenmerk: B20117365 
datum: 22 december 2011 

kvk: 30277143 

Geachte heer Erkens, 

Hierbij ontvangt u, naar aanleiding van het consultatieverzoek dat wij van u ontvingen op 6 
december jl., het inhoudelijk commentaar van het Bosschap op het wetsvoorstel aanpassing 
waterschapsbelastingen 

Het Bosschap wil, net als u, dat de waterschapsbelastingen een eenvoudige en 
transparante belasting is die doelmatig en efficiënt wordt geïnd. Het huidige systeem van 
waterschapsheffingen komt wat ons betreft een eind in de goede richting. In de toelichting 
bij het wetsvoorstel schrijft u zelfs dat de algemene perceptie van de waterschappen is dat 
de huidige kostenaandelen de belangen van de verschillende categorieën grosso modo 
goed representeren. Zolang er één systematiek voor 25 verschillende waterschappen geldt, 
zullen 'weeffouten' blijven bestaan. Het is ons daarom niet duidelijk waarom u de wettelijk 
afgesproken termijn van een evaluatie van de Waterschapswet in 2013 niet afwacht en zelfs 
al inzet op een wijziging per 1 januari 2013. Het lijkt ons verstandig om, in tijden dat de 
waterschappen een politiek gevoelig thema zijn, niet met een nog niet compleet doordacht 
wetsvoorstel te komen. 

Allereerst staat het Bosschap niet positief tegenover het verlaten van de waardeverhouding 
als basis voor de kostentoedeling. Voor een eenvoudige en transparante belasting is het 
van belang dat er een goede onderbouwing is van de manier waarop de kostenaandelen 
van de belastingcategorieën worden bepaald. Wettelijk is vastgelegd dat het belang de 
mate van betaling bepaalt en een onderbouwing van een kostentoedelingsmethode zal zich 
daarom moeten richten op dit belang. De economische waarde is wat ons betreft een goed 
uitgangspunt om het profijt dat eigenaren van grond of gebouwen hebben, doordat 
waterschappen het watersysteem beheren, te bepalen. Deze onderbouwing ontbreekt in de 
huidige voorstellen. De voorgestelde wijziging van de basis voor de kostentoedeling gaat 
ons daarom te ver. Vooral omdat deze wijziging hoofdzakelijk gebeurt vanwege de 
onevenwichtige doorwerking van infrastructuur in de categorie ongebouwd in enkele 
waterschappen. Voorts is de vraag of deze, in onze ogen fundamentele wijziging, niet 
nieuwe weeffouten oplevert, zoals Hoeben^ ook suggereert in haar analyse. Daarom 
adviseren wij u een maatwerkoplossing te zoeken voor de 'weeffout' ongebouwd, in plaats 
van het stelsel fundamenteel te wijzigen. 

^ Dr. C. Hoeben. Voorgestelde wijzigingen waterschapsbelastingen vergroten weeffout. Weekblad fiscaal recht 
6931, 1 december 2011. 
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Voorts stelt u voor om, op basis van het advies van de Unie van Waterschappen, het 
ingezetenenaandeel, het aandeel ongebouwd en het aandeel natuur te bepalen aan de 
hand van bandbreedtes. Voor de categorie natuurterreineigenaren worden drie 
bandbreedtes voorgesteld. Ons inziens maken deze bandbreedtes betaling teveel 
afhankelijk van politiek-bestuurlijke afwegingen waardoor de belasting weinig transparant 
meer is. Dat lijkt ons een ongewenste ontwikkeling en zal leiden tot ongelijkheden en 
waarschijnlijk tot een veelheid aan juridische procedures. 

Indien u toch kiest voor bandbreedtes, zijn smallere bandbreedtes voor ons een essentiële 
randvoorwaarde. Hieronder een voorstel voor de categorie natuur. 

Bij de huidige bandbreedtes voor natuur is het risico op verveelvoudiging van de 
natuurheffing groot: in drie waterschappen is zelfs een vertienvoudiging mogelijk. Als alle 
waterschappen maximaal de bovengrens opzoeken dan betekent dit gemiddeld over alle 
waterschappen een verhoging met een factor 2,83 van de waterschapslasten voor natuur. 

De bijlage laat per waterschap zien wat de consequenties zijn voor de heffing voor 
natuurterreineigenaren indien waterschappen besluiten de bovengrens van de bandbreedte 
te nemen. In de praktijk kunnen waterschappen dus aanzienlijk afwijken van een centraal 
uitgangspunt van het wetsvoorstel, namelijk dat grote verschuivingen tussen de diverse 
categorieën ongewenst zijn. Hoeben pleit in haar artikel daarom ook voor het instellen van 
meer categorieën waardoor de ruimte van het waterschapbestuur om te schuiven met de 
kostenaandelen wordt beperkt. 

Het Bosschap presenteert u daarom een alternatief voor de bandbreedtes voor natuur. In 
de bijlage is dit alternatief uitgewerkt voor alle waterschappen. 

Hieronder in het kort de bandbreedtes van het alternatief: 

Alternatieve bandbreedtes 
Natuurdichtheid 
< 10 ha/1000 inwoners 
10 - 50ha/1000 inwoners 
50-100 ha/1000 inwoners 
>100 ha/1000 inwoners 

Aandeel natuur 
0,0-0,025% 
0,025-0,1% 

0,1-0,25% 
0,25-0,4% 

Het Bosschap verzoekt u om op basis van bovenstaande overwegingen voorlopig geen 
fundamentele wijziging in de waterschapsheffingen door te voeren en eventueel een 
maatwerkoplossing te zoeken voor de 'weeffout'. Indien u toch besluit het wetsvoorstel op 
korte termijn verder te ontwikkelen, verzoeken wij u om het voorgestelde alternatief mee te 
nemen. 

Met vriendelijke groet, 
Hel.Bpsschap 

secretc 

Bijlage: Alternatieve bandbreedten natuurheffing 
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I n t e r p r o v i n c i a a l O v e r l e g llP 
uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 
6 december 2011 IenM/BSK-2011/160693 WA 05195/2012 18 januari 2012 

onderwerp 
Consultatie wetsvoorstel aanpassing waterschapsbelastingen 

Geachte heer Kuijpers, 

Bij brief van 6 december 2011 stelt u ons in de gelegenheid te reageren op het 
conceptwetsvoorstel inzake herziening kostentoedeling watersysteem heffing en de 
daarbij behorende Memorie van Toelichting. Van deze gelegenheid maken wij gaarne 
gebruik. Vanuit de rol van de provincie als toezichthouder op de waterschappen geven wij 
hierbij een ambtelijke reactie. 

Bij dit wetsvoorstel hebben wij de volgende kritische kanttekeningen. 

Bandbreedtes kostentoedeling 
In paragraaf 3.2 van de Memorie van Toelichting wordt gesteld dat er gekozen is voor 
regionaal maatwerk door het vergroten van de bestuurlijke vrijheid in het vaststellen van 
het kostenaandeel en de daaruit voortvloeiende tarieven. Het waterschapsbestuur kan 
binnen de gegeven (brede) marges zelf bepalen welke kostentoedeling de verhoudingen 
van de categorieën (ingezetenen, eigenaren ongebouwd, eigenaren natuurterreinen, 
eigenaren gebouwd) optimaal weergeeft. Volgens het voorstel wordt hiermee aangesloten 
bij de grondslag belang, betaling, zeggenschap van het waterschapbestel. 

Met het nieuwe voorstel is de insteek dat het systeem flexibeler wordt door het vergroten 
van de bestuurlijke vrijheid van het waterschap. Dit is echter niet het geval voor 
waterschappen zoals Zuiderzeeland, Fryslan, Hollandse Delta en Velt en Vecht, omdat 
daar reeds één of meerdere maximale bandbreedtes worden overschreden. Meer schuiven 
in de bandbreedte van deze categorieën heeft direct consequenties voor de categorieën 
eigenaren gebouwd en ingezetenen, namelijk een stijging van het kostenaandeel. 

Wij verzoeken u daarom om de klassenindeling meer in evenwicht te brengen en 
tegemoet te komen aan specifieke kenmerken van bepaalde gebieden door voor het 
aandeel ongebouwd het maximum van de bandbreedte aan de bovenkant op te rekken of 

Inlictitingen bij 
Doorkiesnummer 
Bijlagen 

dr.ir. H.E. (Hugo) van de Baan 
(070)888 12 05 
geen 

http://www.ipo.nl


een extra klasse op te nemen. Hiermee kan een noodgedwongen lastenverschuiving naar 
gebouwd worden voorkomen. De toelichting bij uw voorstel biedt daartoe reeds een 
opening (zie pagina 12 Memorie van Toelichting). 

Overigens doet de vraag zich voor of het juist is dat het bewaken van de trits 'belang, 
betaling, zeggenschap' in handen van het waterschapsbestuur, en dus van de 
belangencategorieën zelf, wordt gelegd. Met name omdat het interbestuurlijk toezicht 
door de provincie in deze situatie een lege huls li jkt. Immers, de wet geeft in deze 
situatie geen handvat voor interventie door de provincie. De provinciale goedkeuring van 
de kostentoedelingsverordening ten behoeve van de watersysteem heffing is komen te 
vervallen en er is ook geen beroep mogelijk. 

Kostenaandeel eigenaren gebouwd 
Het kostenaandeel van de categorie eigenaren gebouwd is afhankelijk van de 
kostenaandelen van de overige categorieën. Als het kostenaandeel en dus het belang van 
de ingezetenen wijzigt, wijzigt het kostenaandeel en dus het belang van gebouwd. 
Eigenaren van gebouwd gaan meer betalen naarmate de bevolkingsdichtheid kleiner is en 
omgekeerd. Als de bevolkingsdichtheid kleiner is, zijn er minder woningen en is dus ook 
het belang van huiseigenaren bij het waterschapswerk kleiner. Toch betalen zij meer. Dat 
is niet logisch, het omgekeerde ligt meer voor de hand. Bij hogere inwonersdichtheid 
worden meer taken in verstedelijkt gebied uitgevoerd en is het belang van eigenaren van 
gebouwen groter. Het voorstel is dan ook in strijd met het principe van 'belang, betaling, 
zeggenschap'. 

Artikel 98 Waterschapswet 
De voorgestelde aanpassing van het financiële stelsel hangt mede samen met de in het 
Bestuursakkoord Water vastgelegde cofinanciering door de waterschappen van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma. Met deze afspraak is echter geheel voorbij gegaan 
aan het bepaalde in art. 98 Waterschapswet: voor zover met de behartiging van taken 
door de waterschappen in belangrijke mate nationale of provinciale belangen worden 
gediend, worden de kosten gedragen door het Rijk of de provincie. Dat is met name aan 
de orde bij de waterkeringszorg. Het is dan logisch om art. 98 van de Waterschapswet te 
schrappen. 

Met vriendelijke groet, 
ilNTERPROVINCIAAL OVERLEG 

drs. G. Beukema 
algemeen directeur 
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2011.1465.KvR.ek 
Kostentoedeling waterschapslasten 
John Tobben 

Geachte heer Erkens, 

LTO Nederland pleit al geruime tijd voor herziening van het systeem van kostentoedeling 
waterschapslasten. Reden daarvoor is de scheefgroei in lastenontwikkeling, door de 
samenvoeging van landbouwgronden en infrastructurele werken tot de heffingscategorie 
ongebouwd. Autowegen, spoorwegen, bruggen en tunnels zijn 40 maal duurder dan 
landbouwgronden; de waardeverhouding is volledig uit evenwicht. Het draagvlak voor de 
watersysteemheffing voor de cultuurgrond is daardoor onder druk komen te staan. LTO 
Nederland vraagt het ministerie te voorkomen dat met het voorgestelde model opnieuw 
een weeffout zal ontstaan. 

Weeffout in de Waterschapswet kost land- en tuinbouw miljoenen 
In de heffingscategorie gebouwd wordt de heffing bepaald op basis van de waarde van de 
individuele objecten. In de heffingscategorie ongebouwd bepaalt de gemiddelde waarde 
van alle objecten het tarief. Door de hoge waarde van infrastructuur is de 
waterschapsheffing voor landbouwgronden vijf maal hoger dan wanneer zou worden 
uitgegaan van de echte waarde van landbouwgronden. 
De Tweede Kamer heeft indertijd bewust gekozen voor deze constructie. Zij baseerde zich 
op berekeningen, aangeleverd door de Unie van Waterschappen, die uitgingen van een 
veel lagere waarde voor infrastructuur. De Kamer vond dat er te weinig bijdrage zou 
overblijven vanuit land- en tuinbouw, wanneer de (verondersteld beperkte) waarde van 
infrastructuur uit de heffingscategorie ongebouwd zou worden gehaald. Tegelijkertijd zag 
de Kamer ook een zekere onredelijkheid in het voorstel. Bij amendement is een 
tariefdifferentiatie voor infrastructuur aan de Waterschapswet toegevoegd. 
Tariefdifferentiatie kent een maximale reikwijdte van 100%, waardoor dit maar een 
gedeeltelijke oplossing is. LTO pleit ervoor deze tariefdifferentiatie in het voorgestelde 
model te verruimen. 

De Tweede Kamer heeft niet onderkend dat bij de aanleg van nieuwe infrastructuur de 
heffing voor land- en tuinbouw zou gaan stijgen. De Tweede Kamer heeft ook niet 
onderkend (en kon dat niet weten) dat de stijging van dewatersysteemheffing extra impact 
heeft op landbouwbedrijven. LTO heeft berekend dat in de periode 2009 - 2015 de stijging 
voor het agrarisch ongebouwd ruim 80% is, terwijl de stijging voor de overige categorieën 
25% bedraagt (zie toelichting). 

Bankrekening: 35.76.06.760 KvK Haaglanden: 40413400 
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LTO vindt het daarom onjuist dat de UvW bij haar evaluatie concludeert 'dat grote 
verschuivingen tussen de categorieën ongewenst zijn en dat de huidige kostenaandelen 
de belangen grosso modo goed representeren'. Het ministerie schrijft in de MvT dat 
verschuivingen niet hoeven plaats te vinden maar wel mogelijk zijn. LTO stelt voor dat het 
ministerie in de MvT opneemt dat ze ervan uitgaat dat, als de betrokken waterschappen de 
weeffout in hun werkgebied corrigeren, er dientengevolge een lastenverschuiving zal 
optreden (pagina 12). 

Aanvullend verdient vermelding dat de tabel op pagina 11 van de MvT geen juist beeld 
geeft van de werkelijkheid. Het effect van het wegvallen van de tariefdifferentiatie is hierin 
niet zichtbaar. Dit kan binnen de categorie ongebouwd tientallen procenten verschuiving 
veroorzaken ten nadele van land- en tuinbouw (zie bijlage) terwijl de totale bijdrage van 
het ongebouwd onveranderd blijft. 

Het argument dat er voldoende bandbreedte is om effecten op te vangen gaat niet op. Het 
merendeel van de waterschapsbestuurders zijn ingezetenen. In de discussie over de 
weeffout blijkt er wel begrip te zijn voor de positie van land- en tuinbouw, maar als het op 
reparatie aankomt ten laste van de eigen heffing, is het hemd nader dan de rok. 

Het wetsvoorstel gaat uit van een beleidsarme wijziging. 'Alleen op onderdelen is wijziging 
van het belastingstelsel gewenst'. Het ministerie kiest er daarom voor de fictiebepaling te 
handhaven. 'Deze bepaling had ten doel te voorkomen dat de bijdrage van de agrarische 
sector als gevolg van de relatief lage waarde van agrarisch onroerend goed onvoldoende 
zou zijn met het profijt en de kosten die de waterschappen voor deze sector maken'. 
Omdat dit doel niet is gehaald en in het wetsvoorstel door de besturen van de 
waterschappen met bandbreedtes moet worden gecorrigeerd, stelt LTO voor om in de 
MvT op te nemen wat volgens het ministerie wel een reële bijdrage van de sector is 
(pagina 2). 

Het 'verbeterd combimodel' kan leiden tot een nieuwe weeffout 
De Unie van Waterschappen heeft onderzoek gedaan naar alternatieven voor het huidige 
systeem van kostentoedeling en heeft het 'verbeterd combimodel' geadviseerd. Dit model 
is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vertaald in een wetsvoorstel. 

LTO Nederland heeft moeite met het verbeterd combimodel. De heffing voor het agrarisch 
ongebouwd wordt afhankelijk van de inwonerdichtheid, waardoor de relatie tussen belang 
en betaling volstrekt onverklaarbaar wordt. Het systeem is eenvoudig en transparant (MvT 
pagina 6), maar niet uitlegbaar. Er is toegerekend naar de huidige bijdragen, die zonder 
verdere onderbouwing als reëel worden betiteld. Daar waar in de MvT op pagina 3 het 
werken met correctiefactoren als 'uitkomst-gestuurd' wordt betiteld, is er geen andere 
conclusie mogelijk dan dat het verbeterd combimodel volledig 'uitkomst-gestuurd' is. 
Omdat wordt uitgegaan van de huidige bijdragen, wordt bovendien het effect van de 
huidige weeffout in het nieuwe systeem bestendigd. De extra verhogingen die de land- en 
tuinbouw de afgelopen jaren hebben gehad, zijn het vertrekpunt. Door het vervallen van de 
tariefdifferentiatie voor infrastructuur, gaat infrastructuur in het wetsvoorstel in plaats van 
een reële bijdrage te leveren, onbedoeld wezenlijk minder bijdragen. Het wordt daardoor 
de besturen van de waterschappen onmogelijk gemaakt om het probleem van de weeffout 
aan te pakken bij de bron. 

Tot slot moet worden geconstateerd dat de bekostiging van het HWBP in de toekomst tot 
een versnelde scheefgroei in tarieven kan leiden en dus tot een nieuwe weeffout. Dit wordt 
versterkt door het projectgebonden aandeel in de kosten en de extra lasten bij 
budgetoverschrijdingen van HWB projecten. 
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LTO Nederland hanteert een 'nee, tenzij'-benadering 
De beschreven effecten van de huidige systematiek kosten de land- en tuinbouw jaarlijks 
tientallen miljoenen. Het systeem vraagt om een spoedige herziening. Daarom wil LTa 
Nederland toch proberen om bij haar achterban draagvlak te vinden voor het verbeterd 
combimodel. Het doel is de inrichting van een houdbaar systeem voor de langere termijn. 
Helaas heeft LTa Nederland moeten ervaren dat het jaren duurt voordat een weeffout in 
de wet wordt hersteld, zelfs nadat de fout breed wordt onderkend. LTO Nederland is 
hierdoor gedwongen om haar constructieve houding invulling te geven vanuit een 'nee, 
tenzij'-benadering. 

LTa Nederland wijst het verbeterd combimodel af, tenzij een aantal aanvullingen 
plaatsvindt: 
1.	 behoud van de tariefdifferentiaties voor bemalen gebieden en voor infrastructuur, met 

ruimere marges dan 100% afwijking. Hiermee kunnen binnen de heffingscategorieën 
correcties worden uitgevoerd, zonder gevolgen voor andere heffingscategorieën; 

2.	 een verbijzondering van de signalering van een evenwichtige tariefontwikkelingen van 
5% of meer, waar de Tweede Kamer om heeft gevraagd, door de invoering van een 
wettelijk systeem van tariefbewaking. LTa stelt voor dat naast de macrocijfers, op 
waterschapsniveau en categorieniveau wordt gerapporteerd en geëvalueerd. Het 
meest eerlijke is een koppeling van de tariefontwikkeling van een gemiddeld 
landbouwbedrijf aan een gemiddeld huishouden; 

3.	 een correctie van het startmoment, waarbij niet wordt uitgegaan van 124 miljoen (of 
109 miljoen exclusief HWBP) voor agrarisch ongebouwd maar van de 80 miljoen uit de 
evaluatie 2009, vermeerderd met de procentuele stijging die huishoudens hebben 
doorgemaakt. 

Afsluitend
 
Voor LTO Nederland is het verbeterd combimodel de minst fraaie oplossing. De voorkeur
 
gaat uit naar door het LTa Nederland uitgewerkte optimummodel of het Deloitte-model.
 
Met het voorgaande stapt LTa Nederland over de principiële discussie achter de weeffout,
 
namelijk dat landbouw jaarlijks tientallen miljoenen extra waterschapslasten betaalt voor
 
infrastructurele werken. Immers maakt iedereen gebruik van deze werken.
 

LTa Nederland onderkent het belang van een goed waterbeheer voor land- en tuinbouw
 
en wil daarvoor een faire prijs betalen, maar wil nationaal en internationaal niet uit de pas
 
lopen. LTa kijkt kritisch naar de watersysteemheffing voor ongebouwd omdat de agrariërs
 
in de omliggende landen, die op dezelfde EU-markt opereren, voor hun cultuurgrond geen
 
waterschapslasten betalen. Het is arbitrair wat een redelijke bijdrage is maar het
 
uitgangspunt van de Unie dat het herstel van de weeffout geen lastenverschuiving tot
 
gevolg hoeft te hebben, vindt LTa misplaatst.
 

Indachtig de oproep van de staatssecretaris aan LTa Nederland en de Unie van
 
Waterschappen tijdens het gesprek van 21 september 2011, rekent LTa Nederland erop
 
dat in goed overleg een gedragen systeem kan worden ontwikkeld. Dit overleg dient op
 
korte termijn plaats te vinden, om invoering in 2013 mogelijk te maken.
 

Hoogachtend,
 

Siem Jan Schenk 
Bestuurlijk portefeuillehouder Ra en Water 
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Toelichting en onderbouwing 

Handhaving van de tariefdifferentiaties 
LTO Nederland wil aanvullend op de tariefdifferentiatie voor buitendijkse gebieden de 
tariefdifferentiatie voor bemalen gebieden en infrastructuur handhaven. Bij het wegvallen 
van de tariefdifferentiaties treden grote lastenverschuivingen op. De waterschappen Vallei 
& Eem en Veluwe spreken in de brief van 29 juni 2011 over tientallen procenten bij het 
wegvallen van de tariefdifferentiatie voor bemalen gebieden. In het waterschap Peel en 
Maasvallei leidt het wegvallen van de tariefdifferentiatie voor infrastructuur tot een stijging 
voor het agrarisch ongebouwd met 17,7%. In het waterschap Roer en Overmaas stijgt het 
agrarisch ongebouwd met 25% terwijl infrastructuur met 37% daalt. Men verwacht dat het 
probleem niet kan worden opgelost door aan de knoppen te draaien, omdat andere 
categorieën zich daartegen gaan verzetten. 

Duidelijk is dat de waterschappen die gebruik maken van tariefdifferentiatie, daar wel 
degelijk behoefte aan hebben, anders dan gesteld in de MvT. Deze passages in de MvT 
moeten dan ook worden geredigeerd. 
De stelling dat de tariefdifferentiatie voor infrastructuur enkel bedoeld is om de weeffout te 
corrigeren is onjuist (pagina 10 onderaan). Tariefdifferentiatie geeft inhoud aan een 
bijzonder belang. Het waterschap zal er alles aan doen om een autoweg droog te houden, 
maar is minder kritisch op landbouwgrond, zo blijkt ook uit de normering van het 
oppervlaktewatersysteem. Daarmee heeft infrastructuur per hectare wezenlijk meer 
aandacht dan landbouwgrond. Ook in de toekomst mag dit in een tariefdifferentiatie tot 
uitdrukking blijven komen. 

Tariefdifferentiatie kan het verschil maken, zonder belasting van andere categorieën. 
Daarbij wil LTO Nederland de reikwijdte van 100% loslaten. In het verleden hadden 
waterschappen de beschikking over het instrument van classificatie, zonder maximum. In 
lijn met het huidige denken, was het aan de waterschappen om tot een acceptabel tarief te 
komen. 

De areaalverhouding infrastructuur - landbouwgronden is per waterschap verschillend. 
Uit de cijfers bij het verbeterde combimodel valt een gemiddelde areaalverhouding af te 
leiden. In het model betalen agrarisch ongebouwd en infrastructuur eenzelfde bedrag per 
hectare. Landelijk is dat 124 miljoen voor agrarisch ongebouwd en 17 miljoen voor 
infrastructuur. Dit is een verhouding van circa 1 staat tot 8. 
Wanneer we een fictief gebied nemen van 9 ha groot (8 ha landbouwgrond en 1 ha 
infrastructuur) en iedere hectare betaalt 10 euro heffing, dan brengt het gebied 90 euro 
op. Wanneer infrastructuur het dubbele betaalt, dan kan landbouw terug naar 8,75 euro 
per hectare. Dat is een daling van 12%. Als we de ruimte voor differentiatie opvoeren 
naar 300%, dan daalt landbouw naar 7,50 euro, een daling van 25%. 

Een reëel startmoment 
In de parlementaire discussie rondom de huidige Waterschapswet werd door de 
toenmalige bewindspersonen de samenvoeging van landouwgronden en infrastructuur in 
één heffingscategorie verdedigd met de stelling, dat zonder deze samenvoeging de 
landbouw te weinig zou gaan betalen. Er werd tegelijkertijd een tariefdifferentiatie voor 
infrastructuur ingevoerd, om te hoge tarieven voor de agrarische gronden te voorkomen. 
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Met deze instrumenten werden de waterschappen in staat geacht om een reëel tarief voor 
het agrarisch ongebouwd vast te stellen. De bijdrage werd geschat op 60 miljoen euro per 
jaar. Bij de eerste evaluatie in 2009 bleek dit 81 miljoen te zijn (gronden inclusief 
bedrijfsgebouwen). In het combimodel wordt uitgegaan van 124 miljoen (alleen gronden). 
LTO Nederland acht een stijging van circa 80% niet acceptabel. In dezelfde periode stijgen 
de huishoudens met circa 25%. 

In 2009 (Evaluatie effecten nieuw belastingstelsel) brachten de huishoudens en 
bedrijven samen 1.725 miljoen op en de agrarische sector 81 miljoen. Het gaat hierbij 
om een combinatie van watersysteemheffing, waterkeringen en zuiveringsheffing. De 
opbrengsten zonder zuiveringsheffing worden geraamd op 900 miljoen voor huishoudens 
en bedrijven en 70 miljoen voor de agrarische sector. 

In 2015 bedraagt de opbrengst ingezetenen en gebouwd 1.143 miljoen en agrarisch 
ongebouwd 126 miljoen (rapport taskforce Financien). Hoewel de groepen niet helemaal 
vergelijkbaar zijn, valt trendmatig wel op te merken dat de groep niet-agrarisch binnen 
het watersysteem in de periode 2009 Um 2015 met ruim 25% stijgt, terwijl agrarisch 
ongebouwd ruim 80% stijgt. 

(cijfers ontleend aan evaluatie 2009 en onderbouwing bij rapport verbeterd combimodel) 

LTO stelt voor om te starten bij 80 miljoen en dit te indexeren met het cijfer voor een 
gemiddeld huishouden. Op waterschapsniveau kan dit worden ingevuld door stijging van 
het tarief ongebouwd vanaf 2008 tot en met heden te vervangen door de stijging voor een 
gemiddeld huishouden. 
Dit kan niet gebeuren voor de waterschappen die in 2008 nog het systeem Oldambt 
hanteerden. Hiervoor geldt 2009 als vertrekpunt. 

De omvang van 80 miljoen is een redelijke bijdrage gezien: 
•	 de intenties van de wetgever, ook al waren die niet strak omlijnd; 
•	 het voorzieningenniveau voor land- en tuinbouw, dat vanaf de jaren negentig niet 

wezenlijk is toegenomen; 
•	 de brede kijk op het waterbeheer en de integrale benadering, waardoor de landbouw 

vanaf midden jaren negentig zijn positie moest delen met andere belangen en 
concessies moest doen aan een optimaal waterbeheer voor land- en tuinbouw; 

•	 de positie van landbouwgronden bij hoogwater; in het NBW is een lager 
beschermingsniveau afgesproken dan voor bebouwd of infrastructuur; 

•	 de rol van de landbouw, die vaak medewerking verleend aan het beheer en 
onderhoud van het watersysteem, zelf actief waterlopen onderhoudt en meewerkt 
aan maatschappelijk wenselijke waterprojecten; 

•	 de onevenwichtigheid met andere ongebouwde categorieën: 
o natuur betaalt per hectare twintig maal minder, terwijl het aantal natuurprojecten of 

de zeggenschap niet weerspiegelt in deze verhouding; 
o infrastructuur betaalt per hectare maximaal twee maal meer, terwijl de 

bescherming tegen hoogwater en de veroorzaking van wateroverlast vele malen 
hoger is; 

•	 de concurrentiepositie van de Nederlandse landbouw in internationale context; 
omliggende landen kennen geen aparte betaling voor waterbeheer. 
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Een gematigde tariefontwikkeling 
Terwijl overheden hebben afgesproken de lastenontwikkeling te matigen, is het tarief voor 
de agrarische gronden jaarlijks met vele procenten toegenomen, oplopend tot 10% per 
jaar. In de toekomst profiteren alle categorieën van de voorgenomen besparingen in het 
watersysteem. De winst in de waterketen komt ten goede aan alle gebruikers, met 
uitzondering van de agrarische bedrijven. 

De fictiebepaling is destijds geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat ook de landeigenaren 
een redelijk deel van de lasten zouden gaan betalen. Wat redelijk is, is echter nooit echt 
vastgelegd. Daarmee wordt de deur voor de waterschapsbesturen wagenwijd opengezet 
om de tarieven voor ongebouwd fiks te verhogen. Met het systeem van inwonerdichtheid is 
er een grote kans dat simpelweg het gemiddelde aantal inwoners bepalend gaat worden 
voor het bepalen van het aandeel ongebouwd. 
Zit het aantal inwoners tegen de bovengrens van de schaal, dan is de kans groot dat de 
ook de bovengrens van het aandeel wordt opgezocht. Dit kan leiden tot soms tientallen 
procenten stijging van de tarieven. Dit is niet uit te leggen naar de eigenaren. Daarbij komt 
nog dat het het HWBP volledig verrekend wordt via de verdeelsleutel van 
watersysteemheffing. Dit strookt niet meer met het uitgangspunt dat de 
waterschapsheffing in lijn moet zijn met het belang. Met het verrekenen van het HWBP 
via de verdeelsleutel van de watersysteernheffing dient dan ook gekeken te worden naar 
de percentages die bij bepaalde inwoneraantallen toegerekend worden aan 
ongebouwd. Dus het met het invoeren van het HWBP dienen de percentages naar 
beneden te worden bijgesteld. Een andere oplossing is, nu de weeffout wordt 
doorgeschoven, dat het HWBP volledig via gebouwd wordt verhaald. Daar draagt ook de 
landbouw en tuinbouw aan bij. 

De afgelopen jaren was de gematigde tariefontwikkeling in de waterketen 
(zuiveringsheffing) reden waarom de totale heffing voor huishoudens minder hard steeg 
dan voor landbouwbedrijven. LTa Nederland vindt dat de tariefontwikkeling voor 
landbouwbedrijven en huishoudens met elkaar in evenwicht moet zijn. Ook moet de 
signaalwaarde van 5% of meer lastenontwikkeling, waar de Tweede Kamer om heeft 
gevraagd, op waterschapsniveau en op categorieniveau worden beschouwd. Nu worden 
de cijfers alleen op macroniveau gepresenteerd, waardoor de onderliggende effecten niet 
zichtbaar zijn. 

Met het nieuwe systeem hebben waterschappen veel bewegingsvrijheid gekregen. Door 
de politisering van de waterschappen is het lastig om buitensporige tariefontwikkelingen 
voor land- en tuinbouw te corrigeren. Daarom is minimaal een motiveringsplicht bij 
vaststelling van de tarieven nodig. Deze motiveringsplicht krijgt tanden wanneer de 
staatssecretaris hierop kan ingrijpen. Nog meer zekerheid biedt een wettelijke 
correctieplicht, binnen of buiten de bandbreedte, wanneer de tariefontwikkeling grote 
verschillen laat zien. Maatgevend is het verschil tussen een gemiddeld landbouwbedrijf en 
een gemiddeld huishouden. 
LTa Nederland kiest voor de variant die de meeste zekerheid biedt. 
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Onderwerp Consultatie wetsvoorstel aanpassing waterschapsbelastingen 

Geachte heer Erkens, 

In het kader van de 'Consultatie wetsvoorstel aanpassing waterschapsbelastingen' heeft 
Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) kennis genomen van het conceptwetsvoorstel voor de 
voorgenomen wijziging van de Waterschapswet. In de brief over de conceptwetswijziging (kenmerk 
lenM/BSK-ZO11/160693) worden belanghebbenden uitgenodigd inhoudelijk commentaar in te 
dienen. Hb^. maakt hierbij van die gelegenheid graag gebruik. 

De wijze vsn toedelen van de watersysteemheffing aan de vier categorieën "ingezetenen", 
"ongebouwd", "natuur" en "gebouwd" wordt in het voorstel gewijzigd. De waterschappen krijgen meer 
ruimte om een kostentoedeling te maken. De toedeling voor de categorieën "ingezetenen", 
"ongebouwd" en "natuur" worden binnen bandbreedtes door het waterschap bepaald en de categorie 
"gebouwd" bekostigt de rest, in casu het verschil tussen het totaal en de som van de eerste drie 
categorieërr Dit betekent een wezenlijke verandering in verrekenmethodiek. Aangezien de categorie 
"gebouwd" wordt bedeeld met het verschil tussen het totaal en de som van de andere drie 
categorieën, bestaat het risico dat een verschuiving zal plaatsvinden ten nadele van deze categorie. 
Dit is ongewenst. In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat bedoeld is om geen grote 
verschuivingen te laten optreden. In enkele gevallen treedt in de bij de memorie van toelichting 
gevoegde rekenvoorbeelden echter een verschuiving op ten gunste van de categorie "ongebouwd" 
en ten nadole van de categorie "gebouwd". De rekenvoorbeelden laten aan duidelijkheid te wensen 
over en de /̂oorbeelden zijn exclusief de werking van de huidige tariefdifferentiatie. Hoe de 
tariefdifferentiatie zal doorwerken in de toedeling is dus onduidelijk. Dit houdt een risico in voor de 
toedeling van de heffing voor de buitendijks gelegen gebieden van HbR, waar tariefdifferentiatie een 
rol speelt. HbR pleit er gezien bovenstaande voor om de categorie "gebouwd" niet als sluitpost in de 
kostentoedeling te gebruiken, zoals in het voorstel wel gebeurd. Tevens pleit HbR voor een betere 
borging dat geen verschuiving ten opzichte van de huidige kostentoedeling zal optreden, inclusief de 
huidige werking van de mogelijke tariefdifferentiaties. 
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Ons kenmerk 879797 

Naast deze wetswijziging is sprake van toekomstig medebekostigen door de waterschappen van het 
landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP, genoemd in de memorie van toelichting). 
Hierdoor stijgt de watersysteemheffing in zijn geheel. Gezien het feit dat de buitendijks gelegen 
gebieden van HbR - voor een groot deel gelegen buiten de beschermende werking van 
waterkeringen - niet profiteren van de door de waterkeringen geboden veiligheid en er ook in het 
geheel geen taken, zoals een wegenbeheertaak, door waterschappen in deze gebieden worden 
uitgevoerd, betreurt HbR het dat desondanks met het medebekostigen van het HWBP de lasten voor 
deze gebieden worden verzwaard. 

De mogelijkheid om 75% korting (tariefdifferentiatie) op de watersysteemheffing te geven voor 
buitendijks gebied blijft bestaan. HbR juicht het toe dat deze mogelijkheid blijft bestaan voor haar 
buitendijks gelegen gebieden. Aangezien de geboden waterveiligheid niet geldt voor deze gebieden, 
voor zover gelegen buiten de beschermende werking van waterkeringen, pleit HbR echter voor het 
invoeren van de mogelijkheid om buitendijks gelegen gebieden volledig vrij te stellen van de 
watersysteemheffing. 

Waterschappen zullen de kostentoedeling over de vier categorieën "ingezetenen", "ongebouwd", 
"natuur" en "gebouwd" volgens het wetsvoorstel niet meer ter goedkeuring aan Provinciale Staten 
hoeven voorieggen, zoals in de huidige wet is voorgeschreven. HbR vraagt zich af of hiermee de 
rechtsbescherming voor belastingplichtigen toekomstig voldoende gewaarborgd is. 

U wordt verzocht met het voorgaande rekening te houden bij het definitief maken van het 
wetsvoorstel. 

Met vriendelijke groet, 
Havenbedrüf-Rt5tïerdam 

.L.Th. de Beijer 
Hoofd Management Infrastructuur 
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Postbus 20901 
2500 EX DEN HAAG 
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29 december 2011 
ons kenmerk 
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contactpersoon 

mw. V.M. Anches 

betreft 

Uniereactie op concept
wetsvoorstel aanpassing belas
tingstelsel waterschappen 

uw kenmerk e-mall 
vanches@uvw.nl 

doorkiesnummer 

070 351 98 20 

Geachte heer Kuijpers, 

Op 6 decemberjl. deed u ons het concept-wetsvoorstel tot aanpassing van het belastingstelsel 
van de waterschappen en de daarbij behorende concept-tekst van de Memorie van Toelichting 
voor reactie toekomen. Graag maken wij hierbij van de geboden gelegenheid gebruik. In het 
vervolg van deze brief beperken wij ons tot een reactie op het concept-wetsvoorstel. Onze reac
tie op de concept-Memorie van Toelichting hebben wij al ambtelijk aan uw medewerkers doen 
toekomen. 

Algemeen 
Indachtig het streven om een aangepast belastingstelsel voor de waterschappen op 1 januari 
2013 in werking te laten treden, hebben wij met genoegen kennis genomen van het feit dat u 
het concept-wetsvoorstel nog dit jaar in consultatie hebt gebracht. De waterschappen hechten 
veel waarde aan inwerkingtreding per genoemde datum en het is daarom goed als de wet tijdig 
het Staatsblad bereikt. 
De waterschapsvoorstellen hebben bij het opstellen van het concept-wetsvoorstel, zoals afge
sproken in het Bestuursakkoord Water, voor u het vertrekpunt gevormd. Wij hebben ons bij de 
beoordeling van het concept dan ook voornamelijk gericht op de vraag of de waterschapsvoor
stellen goed verwerkt en verwoord zijn. Dit is naar ons oordeel het geval en wij spreken hiervoor 
graag onze waardering uit. Behoudens een opmerking van redactionele aard en twee meer in
houdelijke opmerkingen, ondersteunen wij het wetsvoorstel dan ook gaarne. 
In het vervolg van deze brief vragen wij uw aandacht voor onze inhoudelijke opmerkingen. On
ze redactionele opmerking treft u in de bijlage aan. 

Naamgeving heffing 
De waterschappen hebben voorgesteld de naam van de heffing te wijzigen in "waterveiligheids-
en watersysteemheffing". Met deze naam wensen zij tot uitdrukking te brengen dat voortaan 
ook andere kosten dan de gebruikelijke watersysteemkosten via de waterschapsheffing in reke-

mailto:vanches@uvw.nl


■^—i Pagina 2 van 2 

ning worden gebracht. Blijkens de tekst van het conceptwetsvoorstel bent u voornemens dit 
voorstel van de waterschappen niet over te nemen. 
Wij hechten eraan op te merken dat het doorvoeren van de voorgestelde nieuwe naam voor on

ze leden zwaar weegt. Wij vragen u dan ook uw voorgenomen beslissing te heroverwegen. 

Mogelijkheid om bij of krachtens AlVIvB nadere regels met betrekking tot de kostentoede

ling te stellen 
Onze tweede inhoudelijke opmerking heeft te maken met de voetnoot bij het voorgestelde zes

de lid van artikel 120. Deze voetnoot houdt de mogelijkheid open om aan artikel 120 een artikel

lid toe te voegen op grond waarvan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere 
regels met betrekking tot de kostentoedeling kunnen worden gesteld. 

Naar onze mening kan het stellen van nadere regels eventueel alleen aan de orde zijn als het 
om aspecten van de kostentoedeling gaat die direct aan de uitvoering raken en die niet of niet 
volledig in de wet zelf zijn uitgewerkt. Nadere regels passen naar ons oordeel niet als het om de 
ruimte gaat die aan de besturen van de waterschappen wordt gegeven om die bestuurlijke keu

zes en afwegingen te maken die de belangen van de diverse belastingplichtige categorieën in 
elk specifiek waterschap goed representeren. Graag vragen wij uw aandacht hiervoor. 

Indien in de wet een bepaling met betrekking tot het kunnen stellen van bedoelde nadere regels 
wordt opgenomen, dan stellen wij u overigens voor dit via het bestaande artikel 147 van de Wa

terschapswet te regelen. De werking van deze bepaling dient dan te worden uitgebreid tot de 
hoofdstukken XVil en XVIIA van de Waterschapswet. 

Ik verwacht u met het voorgaande geïnformeerd te hebben en ga er graag vanuit dat u onze re

actie betrekt bij de afronding van het wetsvoorstel. Indien u vragen heeft of een nadere toelich

ting wenst, kunt u contact opnemen met mevrouw V.M. Anches. Haar contactgegevens zijn in 
het briefhoofd vermeld. 

Rest mij u succes toe te wensen met de verdere voorbereiding van het wetsvoorstel. Vanzelf

sprekend kunt u desgewenst daarbij op onze medewerking rekenen. 

Hoogachten 

,.J. Vermue 
^meen Directeur 



Water, Wonen en Natuur 

Aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
ter attentie van de heer M. Erkens, 
p/a Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

Uw kenmerk: lenM/BSK-2011/160693 
Ons kenmerk: WWN-20111230 

Lelystad, 30 december 2011 

Geachte heer. 

Wij hebben kennisgenomen van uw wetsvoorstel tot aanpassing van de waterschapsbelastingen. 
Met de gevolgen van dit wetsvoorstel voor het waterschap Zuiderzeeland zijn wij hoogst 
ongelukkig. Daarom nemen wij de vrijheid in het navolgende uw aandacht te vragen voor onze 
bezwaren. 

Onze bezwaren betreffen met name de volgende drie punten: 
1. De kostenverdeling over de verschillende categorieën van heffingplichtigen; 
2. Het kostendeel voor de categone ingezetenen; 
3. Het kostendeel voor de categorie 'overig ongebouwd'. 

ad 1. 
a. In het wetsvoorstel wordt de kostentoedeling primair gekoppeld aan de bevolkingsdichtheid. 

Door uit te gaan van het aantal hectares natuurterrein cq. overig ongebouwd per 1000 inwoners 
wordt namelijk verondersteld dat bij grotere bevolkingsdichtheden minder gebied beschikbaar is 
voor landbouw en natuurterreinen. Dit lijkt een verdedigbare veronderstelling, maar in het 
wetsvoorstel wordt tegelijkertijd bepaald dat het gebouwd als een sluitpost zal gaan 
functioneren. Tegen dit laatste hebben wij twee bezwaren: 
- Het eerste bezwaar is dat dit betekent dat het kostendeel voor gebouwd omgekeerd evenredig 
is met de bevolkingsdichtheid, hetgeen niet logisch is. Juist de invoering van de 
Veiligheidscomponent als onderdeel van de Veiligheids- en Watersysteemheffing is 
beargumenteerd door de toename van economisch bezit (waaronder gebouwd) dat tegen 
wateroverlast beschermd moet worden. 
- Het tweede bezwaar is dat op deze wijze geen goede onderlinge weging mogelijk is van het 
belang dat de verschillende categorieën heffingplichtigen hebben bij de taakuitoefening van het 
waterschap. WiJ achten het dan ook wenselijk dat ook voor de categorie gebouwd een 
vergelijkbare relatie wordt gelegd met de bevolkingsdichtheid, en tevens een bandbreedte wordt 
ingevoerd, zodat door het waterschapsbestuur ook expliciet moet worden aangegeven hoe zij 
het belang van de waterschapstaken voor het gebouwd waardeert, zoals dat blijkens de 
Memorie van Toelichting ook voor de andere categorieën wenselijk wordt gevonden. Aldus kan 
worden vermeden dat het aandeel gebouwd bij een geringe bevolkingsdichtheid groter is dan bij 
een grotere bevolkingsdichtheid. Tevens kan daarmee worden bereikt dat onderscheid wordt 
gemaakt tussen waterschappen met verspreide bewoning en waterschappen met grote 
bevolkingsconcentraties. 
Wanneer als grondslag wordt gekozen voor het aantal hectares bebouwd oppervlak per 1000 
inwoners (of eventueel het aantal objecten gebouwd per 1000 ingezetenen cq. een andere 
parameter per 1000 inwoners of ingezetenen), vergelijkbaar met die bij natuurterreinen en 
overig ongebouwd, wordt dit bezwaar opgeheven. 
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b. Omdat de som van alle kostendelen moet uitkomen op 100, wordt met het bovenstaande bereikt 
dat het waterschapsbestuur aanvullend moet wegen in welke mate de onderscheiden 
categorieën van heffingplichtigen belang hebben bij de taakuitoefening van het waterschap, niet 
alleen voor de nu actuele component van de Veiligheidsheffing door overname van delen van 
het Hoogwaterbeschermingsprogramma, maar ook in de nabije toekomst als verdergaande 
inzet door waterschappen vereist is voor de zoetwatervoorziening en tegengaan van 
wateroveriast ten gevolge van de klimaatverandering 

c Met het thans vooriiggende wetsvoorstel hebben wij de indruk dat een systeem is ontwikkeld dat 
met name tegemoet lijkt te komen aan het oplossen van de zogenaamde Weeffout, welke 
ervaren wordt in dichtbevolkte waterschappen met een hoge inwonersdichtheid, veel bebouwing 
en infrastructuur en een relatief klein aandeel ongebouwd, zoals bijvoorbeeld in 
Hoogheemraadschap Delfland. Wij willen u echter op attenderen dat de gebiedsstructuur van dit 
gebied niet als maatgevend kan worden aangemerkt voor het overgrote deel van Nederiand. 
Het huidige voorstel introduceert een 'echte' weeffout. 

ad 2. 
a. Voor het bepalen van het kostendeel voor de categorie ingezetenen wordt evenals in de huidige 

wet een relatie gelegd met de bevolkingsdichtheid, met dit verschil dat de bandbreedtes worden 
vergroot van 10 naar 20%. De reden hien/oor is dat ook in de huidige wet het reeds mogelijk is 
dit kostendeel te vergroten met 10%, en deze verruiming in de praktijk nauwelijks wordt 
gebruikt. 

b. Het verschil is evenwel dat de bestaande mogelijkheid tot verruiming alleen voor bijzondere 
omstandigheden geldt en expliciet moet worden beargumenteerd. 
De nu voorgestelde wijziging zal ons inziens tot praktisch gevolg hebben dat het 
heffingspercentage voor de categorie ingezetenen zal gaan stijgen. Ook nu is het al praktijk dat 
bij het bepalen van het ingezetenen-percentage mede wordt bekeken hoe de actuele 
inwonerdichtheid zich verhoudt tot de grenzen van de betreffende klasse. Wanneer de 
klassegrootte naar boven toe wordt verruimd, zal de druk toenemen om het 
ingezetenenpercentage naar boven toe bij te stellen. Deze verruiming zal, in combinatie met het 
onder punt 1 genoemde effect op de heffing gebouwd, in relatief dun bevolkte waterschappen 
zoals Zuiderzeeland, naar onze mening tot gevolg hebben dat de financiële lasten voor de 
ingezetenen (ingezetene, tevens huurder/huiseigenaar) niet in verhouding zullen staan tot de 
waterschapsinspanningen voor deze categorie, 

c De wetswijziging bepaalt voorts dat het maximum kostenaandeel voor de categorie ingezetenen 
bij hogere bevolkingsdichtheden op 60% komt te liggen. Naar onze mening is dit alleen in 
bijzondere situaties verantwoord. Immers wanneer het kostendeel voor de ingezetenen hoger is 
dan 50%, dan tendeert de heffing naar een gewone belasting, te meer omdat ook de 
zuiveringsheffing in hoofdzaak door de ingezetenen wordt opgebracht. Wij zijn van mening dat 
dit op den duur het functionele karakter van het waterschap kan ondermijnen, met als gevolg dat 
het draagvlak voor de eigen financiering van het waterbeheer kan worden aangetast, met alle 
risico's voor het prioritaire belang dat naar onze mening het waterbeheer in brede zin in ons land 
dient te hebben. 

ad 3. 
a. Het kostendeel voor de categorie ongebouwd niet zijnde natuurterreinen wordt in het 

vooriiggende wetsvoorstel gemaximeerd op 20%. Dit is lager dan de huidige bijdrage van het 
agrarisch ongebouwd in het waterschap Zuiderzeeland. Vergeleken met de kostentoedeling op 
basis van de methode Oldambt betekent dit in korte tijd een tweede lastenveriichting voor het 
agrarisch ongebouwd. Dit zal nog worden versterkt door de te verwachten geleidelijke verhoging 
van het ingezetenenpercentage (zie hierboven). Naar onze mening is dit niet meer in 
overeenstemming met het belang van de taakuitoefening van het waterschap voor het agrarisch 
ongebouwd. Wij vinden de hoogte van de huidige heffing ongebouwd in Zuiderzeeland gezien 
de inspanningen van het waterschap voor deze categorie reeds aan de lage kant. Uit 
bestuuriijke overwegingen hebben wij hiermee niettemin ingestemd. Een verdere veriaging van 
het agrarisch kostenaandeel vinden wij evenwel niet gewenst. Daarom zijn wij van mening dat 
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hetzij de bovengrens voor de categorie genoemd in artikel 3.c van het wetsvoorstel op 25% 
moet worden gesteld, hetzij een vierde categorie zou moeten worden toegevoegd waarvoor het 
kostenaandeel wordt bepaald op minimaal 15% en maximaal 25%. Dit laatste heeft onze 
voorkeur, in welk geval de klassegrenzen zouden moeten worden gewijzigd in 75, 150 en 225 
ha per 1000 inwoners. 

b. Het voordeel van een vierde categorie is - landelijk gezien - bovendien dat beter rekening kan 
worden gehouden met de specifieke waterhuishoudkundige kenmerken van het 
waterschapsgebied. 

c. In het wetsvoorstel wordt ook voorgesteld over te gaan tot afschaffing van de mogelijkeid van 
tariefdifferentiatie, uitgezonderd voor buitendijkse gebieden. Wij betreuren dit met name voor de 
gebieden die als waterberging (kunnen) worden gebruikt, Wij venwachten dat in de toekomst in 
toenemende mate tot het aanwijzen van gebieden voor waterberging zal moeten worden 
overgegaan. Wanneer de mogelijkheid van tariefsveriaging voor deze gebieden vervalt, zal dit 
op extra bezwaren stuiten van de betrokken grondeigenaren. Wij vrezen dat dit met name in een 
agrarisch gebied als Zuiderzeeland problemen kan opleveren. Derhalve achten wij het gewenst 
dat deze mogelijkheid wordt gehandhaafd. 

d. Ook voor gebieden waar meer dan gemiddelde inspanningen (moeten) worden gepleegd in het 
watersysteem, zoals glastuinbouwgebieden en gebieden waar uit kwaliteitsoogpunt 
wateraanvoer plaatsvindt, zou tariefsdifferentiatie plaats moeten kunnen vinden. Het gebied van 
Zuiderzeeland kent op dit gebied aanmerkelijke verschillen. Uit beleidsmatig oogpunt achten wij 
het daarom wenselijk dat ook deze mogelijkheid van tariefdifferentiatie blijft bestaan. 

Gaarne vertrouwen wij er op dat u met onze bezwaren rekening wilt houden. 

Hoogachtend, 

ir. F. Rutgers, voorzitter bestuur Stichting Water, Wonen en Natuur 

ter fractie Water, Wonen en Natuur in het waterschap Zuiderzeeland. 
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Woerden : 17 januari 2012 
 
onze ref. : 12400b01/RT 
doorkiesnr. : 0348 48 43 52  
e-mail : rt@vemw.nl 
 
onderwerp : Consultatie wetsvoorstel aanpassing waterschapsbelastingen 
 
 
Geachte heer Erkens, 
 
De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) heeft met interesse kennis genomen van 
het wetsvoorstel inzake de aanpassing van de waterschapsbelastingen. Graag maken wij als 
belanghebbende gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze aangaande het wetsvoorstel 
bij u in te dienen.  
 
VEMW concludeert in de eerste plaats dat met de totstandkoming van het wetsvoorstel de kans 
om te komen tot een wezenlijke vereenvoudiging van het belastingstelsel is gemist. Het 
wetsvoorstel beperkt zich namelijk tot het watersysteembeheer terwijl er met name ten aanzien 
van het zuiveringsbeheer c.q. de financieringsstructuur van afvalwater sprake is van goede 
mogelijkheden om het stelsel daadwerkelijk te vereenvoudigen. Wij verwijzen u op dit punt 
bijvoorbeeld naar de verontreinigingsheffing. De opbrengst daarvan is gering en zal alleen maar 
afnemen waardoor de heffing, ook al vanwege de hoge inningskosten, bijzonder duur is. Voorts 
beschikken bedrijven die de verontreinigingsheffing afdragen, heel vaak over geavanceerde 
waterzuiveringen en lozen zij water dat voldoet aan strenge kwaliteitseisen. De 
maatschappelijke opbrengst van de heffing is dan ook gering of zelfs negatief. VEMW is van 
mening dat deze dure heffing met zo’n lage maatschappelijke opbrengst afgeschaft dient te 
worden. Een dergelijke sanering van het fiscale regime leidt tot een robuuste vereenvoudiging 
van het waterbelastingstelsel en daardoor tot minder administratieve lasten. VEMW betreurt de 
beperkte scope van het wetsvoorstel.  
 
Met het beperken van de aanpassingen tot het watersysteembeheer, wordt verzuimd om te 
komen tot vereenvoudiging van het belastingstelsel maar wordt ook nagelaten om de 
gebrekkige doelmatigheid van de afvalwaterzuivering aan te pakken. De jaar op jaar sterk 
stijgende zuiverings- en rioolheffingen laten zien dat adequate prikkels noodzakelijk zijn. Ter 
illustratie: het Hoogheemraadschap van Delfland verhoogt het tarief van de zuiveringsheffing in 
2012 met bijna 9%. In het geval van Waterschap Reest en Wieden is zelfs sprake van een 
stijging van 10%. VEMW is van mening dat een transparante en op echte kosten gebaseerde 
tarievenstructuur voor afvalwater noodzakelijk is. Transparantie en kostenoriëntatie zijn 
essentiële voorwaarden voor het creëren van doelmatigheidsprikkels in het afvalwaterbeheer. 
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Uit de Memorie van Toelichting (MvT) spreekt een zekere onmacht bij de waterschappen die 
ertoe heeft geleid dat echt doeltreffende voorstellen achterwege zijn gebleven. Illustratief in dit 
kader is de constatering op pagina 3 van de MvT alwaar wordt gesteld dat de evaluatie van het 
belastingstelsel weliswaar een “groot scala aan knelpunten en verbetervoorstellen” heeft 
opgeleverd maar dat waterschappen op “al deze punten niet zijn uitgekomen op concrete 
voorstellen tot verbetering”. VEMW betreurt deze gang van zaken.  
 
In het wetsvoorstel wordt gekozen voor een kostentoedelingsmethodiek die de balans tussen 
belang, betaling en zeggenschap centraal stelt. VEMW steunt op zichzelf de relatie tussen 
belang en betaling die in het wetsvoorstel wordt nagestreefd. In die zin is het begrijpelijk dat de 
aan waterveiligheid gerelateerde kosten door alle belanghebbende categorieën worden 
gedragen. Om die zelfde reden is het terecht dat buitendijks gelegen gebieden in aanmerking 
blijven komen voor een kortingsregeling die recht doet aan het achterliggende belang van 
beheerders van die gebieden.  
 
Het wetsvoorstel heeft mede tot doel om de waterschapsbesturen meer ruimte te geven voor 
regionaal maatwerk bij het vaststellen van de tarieven voor de verschillende groepen 
belastingplichtigen. Het bestuur kan binnen de gegeven marges zelf bepalen welke 
kostentoedeling de verhoudingen van de vier categorieën optimaal weergeeft. VEMW vraagt 
zich af hoe het gebruik van deze bestuurlijke vrijheid zal doorwerken in de uiteindelijke verdeling 
van kosten. Een aantal rekenvoorbeelden laat zien dat er verschuivingen optreden ten nadele 
van de categorie “gebouwd”. Het kostenaandeel van deze categorie heeft een zeer ruime 
bandbreedte (19,5% tot 79%). VEMW is van mening dat een dergelijke ruime marge en de 
toegenomen ruimte voor regionaal maatwerk er geenszins toe mogen leiden dat kosten worden 
afgewenteld op belastingplichtigen in de categorie “gebouwd”. Deze vraag is gerechtvaardigd 
nu de provincies volgens het wetvoorstel de kostentoedelingsverordening van het waterschap 
niet meer hoeven goed te keuren. VEMW pleit voor adequate borging van de 
rechtsbescherming voor belastingplichtigen.  
 
Tot slot constateert VEMW dat het op basis van het wetsvoorstel en de daarbij aangeleverde 
gegevens niet eenvoudig is om te komen tot een afgewogen oordeel. Veel hangt namelijk af 
van de omvang van de voorziene lastenstijging. Hoewel de gepresenteerde rekenvoorbeelden 
een indicatie geven van de gevolgen van het wetvoorstel voor de kostenverdeling over de 
verschillende categorieën, ontbreekt een doorkijk die zich uitstrekt over meerdere jaren. De 
rekenvoorbeelden zouden aan kracht winnen indien er, conform het Bestuursakkoord Water, 
een doorkijk tot 2030 zou worden gegeven. Leidende vraag daarbij moet zijn welke impact de 
nu voorgestelde verdeelsleutel heeft bij de nu al voorziene lastenstijging. VEMW betreurt het 
dat een dergelijke doorkijk nu niet wordt gegeven.  
 
Ik verzoek u de zienswijze van VEMW te betrekken bij de afronding van het wetsvoorstel. In het 
geval deze zienswijze vragen oproept, kunt u te allen tijde contact opnemen met 
ondergetekende. 
 
Hoogachtend,  
 
w.g. 
 
 
Ir. R.E.J. Tummers 
directeur water 



 
 

Wijziging van de Waterschapswet tot herziening van de toedeling van de 
kosten van het watersysteembeheer (Wet herziening kostentoedeling 
watersysteemheffing) 
 
 
 Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
 Alzo Wij in overweging hebben genomen dat de waterschappen een groeiende 
bijdrage leveren aan de financiering en bekostiging van de aanleg van primaire 
waterkeringen, de huidige wijze van toedeling van kosten van het 
watersysteembeheer enkele knelpunten bevat en er behoefte bestaat aan 
eenvoudiger en transparanter systeem met minder bestuurlijke lasten en het om 
die redenen wenselijk is de methode van kostentoedeling voor de 
watersysteemheffing te wijzigen; 
 Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze: 
 
 
ARTIKEL I 
  

De Waterschapswet wordt als volgt gewijzigd: 
 
A   
 

Artikel 120 komt te luiden: 
 
Artikel 120 

   1.  Het algemeen bestuur stelt ten behoeve van de in artikel 117 bedoelde 
heffing een verordening vast, waarin voor elk van de categorieën van 
heffingplichtigen de toedeling van het kostendeel is opgenomen. 
   2. Het kostendeel voor de categorie, bedoeld in artikel 117, onderdeel a, wordt 
bepaald aan de hand van de gemiddelde inwonerdichtheid per vierkante kilometer 
in het gebied van het waterschap. Het door het waterschap bij verordening als 
bedoeld in het eerste lid te bepalen kostenaandeel bedraagt: 
   a. minimaal 20% en maximaal 40% wanneer het aantal inwoners per vierkante 
kilometer niet meer bedraagt dan 500; 
   b. minimaal 30% en maximaal 50% wanneer het aantal inwoners per vierkante 
kilometer meer bedraagt dan 500, maar niet meer dan 1000; 
   c. minimaal 40% en maximaal 60% wanneer het aantal inwoners per vierkante 
kilometer meer bedraagt dan 1000. 
   3. Het kostendeel voor de categorie, bedoeld in artikel 117, onderdeel b, wordt 
bepaald aan de hand van het aantal hectaren ongebouwde onroerende zaken, 
niet zijnde natuurterreinen, per 1000 inwoners in het gebied van het waterschap. 



 
 

Het door het waterschap bij verordening als bedoeld in het eerste lid te bepalen 
kostenaandeel bedraagt: 
   a. minimaal 1% en maximaal 10% wanneer het aantal hectaren ongebouwde 
onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen, niet meer bedraagt dan 100 
hectaren per 1000 inwoners; 
   b. minimaal 5% en maximaal 15% wanneer het aantal hectaren ongebouwde 
onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen, meer bedraagt dan 100 hectaren, 
maar niet meer dan 200 hectaren per 1000 inwoners; 
   c. minimaal 10% en maximaal 20% wanneer het aantal hectaren ongebouwde 
onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen, meer bedraagt dan 200 hectaren 
per 1000 inwoners. 
   4. Het kostendeel voor de categorie, bedoeld in artikel 117, onderdeel c, wordt 
bepaald aan de hand van het aantal hectaren natuurterreinen per 1000 inwoners 
in het gebied van het waterschap. Het door het waterschap bij verordening als 
bedoeld in het eerste lid te bepalen kostenaandeel bedraagt: 
   a. maximaal 0,1% wanneer het aantal hectaren natuurterreinen, niet meer 
bedraagt dan 25 hectaren per 1000 inwoners; 
   b. minimaal 0,1% en maximaal 0,3% wanneer het aantal hectaren 
natuurterreinen, meer bedraagt dan 25 hectaren, maar niet meer dan 100 
hectaren per 1000 inwoners; 
   c. minimaal 0,3% en maximaal 0,5% wanneer het aantal hectaren 
natuurterreinen, meer bedraagt dan 100 hectaren per 1000 inwoners. 
   5. Het door het waterschap bij verordening als bedoeld in het eerste lid te 
bepalen kostenaandeel van de categorie, bedoeld in artikel 117, onderdeel d, is 
gelijk aan het verschil tussen de kosten die worden gedekt uit de opbrengsten 
van de watersysteemheffing en de kostenaandelen van de categorieën, bedoeld 
in artikel 117, onderdelen a tot en met c. 
   6. De in het eerste lid bedoelde verordening wordt ten minste eenmaal in de 
vijf jaren herzien1. 

B 
 

Artikel 122 komt te luiden: 
 
Artikel 122 
 

In afwijking van artikel 121, eerste lid, onderdelen b, c, en d kan het algemeen 
bestuur in een verordening als bedoeld in artikel 120, eerste lid, de heffing 
maximaal 75% lager vaststellen voor buitendijks gelegen onroerende zaken. 

 

 
                                               
1 Om de mogelijkheid te creëren om op lager niveau nadere regels te 
stellen kan een extra lid worden toegevoegd met de tekst: Bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen met betrekking tot de 
kostentoedeling nadere regels worden gesteld.  



 
 

ARTIKEL II 

Deze wet treedt in werking op een koninklijk besluit te bepalen tijdstip. 
 
 
 Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle 
ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
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