Het Aigemeen Bestuur van Waterschap Hunze en Aa's,
In vergadering bijeen op 26 september 2018,
•

Kennisgenomen hebbende van het voorstel "Reactie op bestuursvoorstel
belastingstelsel waterschappen"

aanpassing

Besluit:
In de voorgestelde reactie de volgende tekst te verwijderen:
Natuur verdwijnt als zelfstandige belastingcategorie. Vanuit de gedachten van het gebiedsmodel is dat te
rechtvaardigen. Met het voorstel om eigenaren van natuurterreinen een korting op het tarief ongebouwd te
geven geeft u bovendien aan gevoel te hebben bij de gevolgen van dit voorstel voor eigenaren van
natuurterreinen. Uw voorstel om afte wijken van het CAB advies om 80% korting te geven op het tarief
ongebouwd vinden wij onvoldoende onderbouwd. In onze ogen sloot het voorstel van de CAB goed aan bij de
oorspronkelijke beweegredenen van de huidige Waterschapswet. Daarin is opgenomen dat de waarde van
natuurgrond 20% is van de waarde van landbouwgrond. Een belastingtarief voor natuur van 20% van het tarief
van ongebouwd zou daarvan het gevolg moeten zijn. Een dergelijk voorstel zien wij graag terug in de
definitieve voorstellen.

En op dezelfde plaats de volgende tekst toe te voegen:
"Natuur verdwijnt als zelfstandige belastingcategorie. Vanuit de gedachten van het gebiedsmodel is dat te
rechtvaardigen. Natuur zal echter als collectief goed ook financieel als zodanig kunnen worden gezien: de
kosten die aan de categorie natuur worden toegerekend, zouden ook als geheel door de maatschappij
gedragen kunnen worden. Natuurbeheerder streven geen commercieel doel na, maar verrichten diensten in
opdracht van de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan het om niet ter beschikking stellen van gronden voor
waterberging. De effecten en mogelijkheden van 100% korting dienen daarom op zijn minst nader onderzocht
en doorgerekend te worden."
'
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Besluit:
In de voorgestelde

reactie de volgende alinea in te trekken:

"Eike wijziging van een belastingstelsel zorgt voor herverdeeleffecten. Oat is nu niet anders. Ondanks de
afgewogen mix in de voorstellen hebben wij wei oog voor de herverdeeleffecten. De geïntroduceerde
bestuurlijke afwegingsruimte (van + en -15%) is ons inziens slechts één van de mogelijkheden om
herverdeeleffecten over een langere periode uit te smeren. Daarom geeft het algemeen bestuur de Unie het
advies mee een toegroeimodeljovergangsmodel te ontwikkelen waarbij elk waterschap een eigen afweging
kan maken."

En in plaats daarvan op die piek de volgende alinea toe te voegen:
Eike wijziging van een belastingstelsel zorgt voor herverdeeleffecten. Oat is nu niet anders. Ondanks de
afgewogen mix in de voorstellen hebben wij wei oog voor de herverdeeleffecten. De geïntroduceerde
bestuurlijke afwegingsruimte (van + en -15%) is een in potentie bijzonder subjectief instrument, sterk
afhankelijk van de samenstelling van het Aigemeen Bestuur, en derhalve niet geschikt om herverdeeleffecten
over een langere periode uit te smeren. Daarom geeft het algemeen bestuur de Unie het advies mee om in te
zetten op een bestuurlijke afwegingsruimte van ten hoogste + en - 10%, en daarbovenop een in de wet op te
nemen toegroeimodeifovergangsmodel te ontwikkelen waarbij elk waterschap een eigen afweging kan maken.
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