
Het algemeen bestuur van het Waterschap Hunze & Aa's in vergadering bijeen op 26 juni 
2019 

Constaterende dat 

• Als agenda punt 6 de meerjarenraming 2020 - 2023 behandeld wordt 
• In het bestuursvoorstel van de MJR de tariefeffecten voor de verschi11ende 

categorieën voor de periode 2020 - 2023 geschetst worden 
• In het coalitieakkoord is afgesproken dat de tarieven in deze coalitieperiode met 

jaarlijks 3 % zullen stijgen 
• volgens het bestuursvoorstel zowel de categorie natuur als de categorie agrarisch 

bedrijf (ongebouwd) met meer dan 3% verhoging te maken lijken te krijgen 
• dit in 2020 een tariefstijging van 13,2% voor natuur en 4,3 % voor agrarisch betreft 
• ook cumulatief (2020 - 2023) de stijging niet beperkt wordt tot 12,5% (4*3%), maar 

22,6% voor natuur en 14,2% voor agrarisch 
• Juist deze twee categorieën bij de kostentoedelingsverordening in 2019 ook meer 

verhoogd zijn dan de andere (natuur met 67,5%, agrarisch met 7,3%) 

Overwegende dat 

• dit ten opzichte van de andere categorieën opnieuw een opvallend hoge stijging is; 
• de wijziging van het tarief voor de categorie natuur mede verband houdt met het wegvallen 

van oppervlakte water in de Waddenzee ais grondslag voor het tarief en een actuelere 
prognose van het NBK over het aantal hectares; 

• dat bij het opstellen van de kostentoedelingsverordening in 2018 deze wijzigingen in de 
grondslag voor het tarief nog niet bekend waren 

• op landelijke schaal nog gestudeerd wordt op een verbeterde belastingtoedeling voor de 
diverse categorieën 

• Voor de tussenliggende tijd voorkomen moet worden dat de verschilIende categorieën te ver 
uiteen gaan lopen qua verandering van het belastingtarief 

Verzoekt het Dagelijks Bestuur bij de begroting 2020 met een voorstel te komen om de niet bij de 
kostentoedelingsverordening voorziene tariefstijging voor individuele heffingsplichtigen binnen de 
categorieën ongebouwd en natuur te beperken en/of te verevenen. 


