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Samenvatting:
Via een afzonderlijk besluit maakt het algemeen bestuur bekend dat de NEN normbladen, waarnaar in
bijlage I van de belastingverordeningen voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing 2018
en 2019 wordt verwezen, via ter inzage legging bekend zijn gemaakt.
Duurzaamheidsparagraaf: Nee
Begrotingsaspecten: Nee

AB Voorstel:
Besluiten om kenbaar te maken dat de NEN normbladen bekend zijn gemaakt door terinzagelegging.

Bijlagen: Nee

Ter inzage DB: Nee
Onderwerp(en):

Ter inzage AB (bestuursnet): Nee
Onderwerp(en):
-
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Besluit/opmerkingen bestuur:

Paraaf secretaris-directeur:

2

Bestuursvoorstel
Inleiding

In de belastingverordeningen voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing verwijzen we in
bijlage I naar NEN normbladen. De NEN normen passen we toe bij het berekenen van de
vervuilingswaarde van geloosd afvalwater. Die vervuilingswaarde bepaalt uiteindelijk de hoogte van
de aanslag.
Naast het vermelden van deze NEN normbladen in bijlage I van de belastingverordening moeten deze
NEN normbladen zelf ook bekend worden gemaakt door deze ter inzage te leggen. Dit dient te
geschieden door een formeel AB besluit. Feitelijk hebben de NEN normbladen overigens ter inzage
gelegen in het waterschapskantoor te Veendam.

Voorstel
Besluiten om kenbaar te maken dat de NEN normbladen bekend zijn gemaakt door terinzagelegging.

namens het dagelijks bestuur,

Harm Küpers
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink
dijkgraaf
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Bestuursvoorstel
Besluit bekendmaking door inzagelegging normbladen NEN zuiveringsheffing en
verontreinigingsheffing 2018 en 2019

Het algemeen bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s:
Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 10 februari 2020;
Gelet op de artikelen 73, 110 en 111 van de Waterschapswet en artikel 7.2 lid 2 van de Waterwet;

BESLUIT:
I.
Dat de in Bijlage I van de Verordening zuiveringsheffing Hunze en Aa’s 2018, de Verordening
verontreinigingsheffing Hunze en Aa’s 2018, de Verordening zuiveringsheffing Hunze en Aa’s 2019,
de Verordening verontreinigingsheffing Hunze en Aa’s 2019 genoemde normbladen NEN, zijn
bekendgemaakt door terinzagelegging bij het waterschapskantoor, Aquapark 5, Veendam.
II.
Dat desgevraagd papieren afschriften van die normbladen NEN worden verstrekt tegen betaling.
III.
Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Hunze
en Aa’s gehouden op 26 februari 2020.

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s

Harm Küpers
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink
dijkgraaf
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