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Samenvatting:
In de Ledenvergadering (LV) van de Unie zijn de standpunten van de waterschappen over een
Unievoorstel tot wijziging van de waterschapsbelastingen besproken. De LV heeft besloten nu niet
met een afgerond voorstel voor de LV vergadering van 14 december 2018 te komen. Vooral ten
aanzien van de voorstellen voor de watersysteemheffing lopen de standpunten van de waterschappen
uiteen. Het voorstel is om een bestuurlijke commissie in te stellen. Deze commissie moet met
voorstellen komen die op voldoende draagvlak onder alle waterschappen kunnen rekenen. In de LV
van december 2019 volgt dan een definitief voorstel te komen. Daarnaast zal een "commissie van
wijzen" zich buigen over de vraag wat een reële bijdrage van natuur is in de kosten van het
waterschap.
Duurzaamheidsparagraaf: Nee
Begrotingsaspecten: Nee

AB Voorstel:
Instemmen met de aangepaste Unie (procedure) voorstellen ten aanzien van het belastingstelsel voor
waterschappen.
Bijlagen: Ja
 Brief van de UvW d.d. 22 oktober 2018 "Aangepast voorstel tot wijziging waterschapsbelastingen".
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Bestuursvoorstel
Ter inzage (bestuursnet): Ja
Onderwerp(en):
 Brief van de UvW d.d. 22 oktober 2018 "Aangepast voorstel tot wijziging waterschapsbelastingen"
Besluit/opmerkingen bestuur:
Paraaf secretaris-directeur:
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Bestuursvoorstel
Inleiding
In de vergadering van uw algemeen bestuur op 26 september 2018 heeft u uitvoerig gesproken over
de voorstellen van het bestuur van de Unie van Waterschappen (UvW) voor een nieuw
belastingstelsel voor de waterschappen.
Uw standpunten zijn via een brief (d.d. 26 september 2018) aan het bestuur van de UvW kenbaar
gemaakt. In de Ledenvergadering (LV) van 12 oktober 2018 zouden de standpunten van alle
waterschappen besproken worden. Vervolgens zou het bestuur van de UvW een (mogelijk aangepast)
voorstel voor de LV van 14 december 2018 aanbieden ter vaststelling.
Met name doordat er onvoldoende draagvlak voor de voorstellen voor de watersysteemheffing is ziet
het bestuur van de UvW nu af van deze procedure. Omdat de Unie groot voorstander is van het
aanbieden van één integraal voorstel voor de waterschapsbelastingen opteert het Uniebestuur voor
uitstel.

Unievoorstel
Concreet stelt het Uniebestuur voor de LV vergadering van 14 december 2018 voor:


Voorlopig in te stemmen met de voorstellen waarvoor binnen de waterschappen voldoende /
breed draagvlak aanwezig is. Dit gaat vooral om de voorstellen voor de zuiveringsheffing en
de verontreinigingsheffing. Zie pagina 2 en 3 van de brief van de Unie voor een opsomming.
Ook vanuit uw algemeen bestuur is hiervoor draagvlak.



Een bestuurlijke commissie in te stellen om de discussiepunten in het gebiedsmodel (voor de
watersysteemheffing) op te lossen. Onder andere het mogelijk maken om de toegepaste BBP
systematiek door te ontwikkelen ten einde verschillen tussen waterschappen zichtbaarder te
maken in de begrotingen. Maar ook de vragen te beantwoorden hoe om te gaan met de
gewenste noodzakelijke omvang van de bestuurlijke afwegingsruimte.



Een externe commissie van wijzen te vragen een advies te geven over “een reële en te
motiveren bijdrage van natuur”.

Beide commissies zullen in juni 2019 advies uitbrengen. Uiteindelijk zal voor de LV van december
2019 een integraal voorstel aan de orde komen.
Omdat ook wij hechten aan een breed gedragen voorstel voor een nieuw belastingstelsel kunnen wij
instemmen met de voorgestelde procedure.

Standpunt Hunze en Aa’s
Het door uw bestuur geadviseerde toegroeimodel / overgangsmodel om grote tariefstijgingen over een
langere periode uit te smeren is niet overgenomen. De belangrijkste reden hiervoor is dat het gesloten
financieringsstelsel zich hiertegen mogelijk verzet. Als een categorie in enig jaar minder betaalt dan
volgens de uitkomsten van “het gebiedsmodel” zou moeten, betaalt een andere categorie dus meer.
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Bestuursvoorstel
Dat zou tot discussies kunnen leiden en dat is volgens de Unie niet wenselijk bij de introductie van
een nieuw belastingstelsel.
Op ons pleidooi om aandacht te vragen voor de gevolgen van de – verwachte – tariefstijging en dus
kostenstijging bij natuurorganisaties is inhoudelijk niet gereageerd. We gaan er desalniettemin vanuit
dat hier wel aandacht voor zal zijn. Wij zullen hier in de LV van december 2018 of bij de uiteindelijke
voorstellen eind 2019 aandacht voor blijven vragen.

Voorstel
Instemmen met de aangepaste Unie (procedure) voorstellen ten aanzien van het belastingstelsel voor
waterschappen.

namens het dagelijks bestuur,

Harm Küpers
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink
dijkgraaf
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