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Hunze en Aa's publiceert bekendmakingen in het Waterschapsblad. Hierin vindt u publicaties 

over vergunningen, verordeningen, beleidsregels, projectplannen en andere besluiten.  

Vaststelling belastingverordeningen 2014 en vaststelling en goedkeuring 
Kostentoedelingsverordening 2014 
De Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Hunze en Aa’s 2014 is door het 

algemeen bestuur op 20 november 2013 vastgesteld. De kostentoedelingsverordening moet minimaal 

elke vijf jaar opnieuw worden opgesteld. 

 

De Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Hunze 
en Aa’s 2014 is door het algemeen bestuur op 20 november 2013 
vastgesteld. 

 

De Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Hunze en Aa’s 2014 is door het 

algemeen bestuur op 20 november 2013 vastgesteld. De kostentoedelingsverordening moet minimaal 

elke vijf jaar opnieuw worden opgesteld. Via deze verordening worden de kosten van het 

watersysteembeheer over de vier categorieën belanghebbenden verdeeld. Deze belanghebbenden 

zijn de ingezetenen en eigenaren van gebouwde, ongebouwde en natuurobjecten. De 

kostentoedelingsverordening vormt de basis voor het berekenen van de belastingtarieven voor de 

watersysteemheffing. 

 

Deze verordening is door gedeputeerde staten van Groningen goedgekeurd op 17 december 2013 en 

door gedeputeerde staten van Drenthe goedgekeurd op 10 december 2013. 

 

  

 

De verordening op de watersysteemheffing 2014, op de zuiveringsheffing 2014 en op de 

verontreinigingsheffing 2014 regelen de formele vereisten waaraan de door het waterschap op te 

leggen waterschapsbelastingen moeten voldoen. Ook worden hierin de belastingtarieven voor 2014 

vastgelegd. 

 

  



 

De Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Hunze en Aa’s 2014, de 

goedkeuringsbesluiten van gedeputeerde staten van Groningen en Drenthe en de 

belastingverordeningen liggen van 23 december 2013 tot en met 30 maart 2014 tijdens kantooruren 

ter inzage in het waterschapskantoor, Aquapark 5 te Veendam en kunnen kosteloos worden ingezien. 

Op verzoek kan tegen betaling een papieren versie van de stukken worden verkregen.  

 

 

 

Voor nadere informatie: 

 

Eenje van Wijngaarden, telefoonnummer (0589) 69 38 99 

 

Relevante bestanden 

bekendmaking vaststell ing en goedkeuring KTV verordening 2 014 door GS groningen 

en Drenthe.pdf 

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/10/bekendmaking 

vaststelling en goedkeuring KTV verordening 2014 door GS groningen en Drenthe.pdf 

goedkeuringsbesluit Drenthe 10 dec 2013.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/10/goedkeuringsb

esluit Drenthe 10 dec 2013.pdf 

kostentoedelingsverordening 2014 toelichting.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/10/kostentoedelin

gsverordening 2014 toelichting.pdf 

kostentoedelingsverordening 2014.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/10/kostentoedelin

gsverordening 2014.pdf 

KTV 2014 goedkeuring prov Groningen.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/10/KTV 2014 

goedkeuring prov Groningen.pdf 

verordening op de watersysteemheffing 2014 toelichting.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/10/verordening 

op de watersysteemheffing 2014 toelichting.pdf 

verordening op de watersysteemheffing 2014.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/10/verordening 

op de watersysteemheffing 2014.pdf 

verordening verontreinigingsheffing 2014 toelichting.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/10/verordening 

verontreinigingsheffing 2014 toelichting.pdf 

verordening verontreinigingsheffing 2014.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/10/bekendmaking%20vaststelling%20en%20goedkeuring%20KTV%20verordening%202014%20door%20GS%20groningen%20en%20Drenthe.pdf
http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/10/bekendmaking%20vaststelling%20en%20goedkeuring%20KTV%20verordening%202014%20door%20GS%20groningen%20en%20Drenthe.pdf
http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/10/goedkeuringsbesluit%20Drenthe%2010%20dec%202013.pdf
http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/10/kostentoedelingsverordening%202014%20toelichting.pdf
http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/10/kostentoedelingsverordening%202014.pdf
http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/10/KTV%202014%20goedkeuring%20prov%20Groningen.pdf
http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/10/verordening%20op%20de%20watersysteemheffing%202014%20toelichting.pdf
http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/10/verordening%20op%20de%20watersysteemheffing%202014.pdf
http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/10/verordening%20verontreinigingsheffing%202014%20toelichting.pdf
http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/10/verordening%20verontreinigingsheffing%202014.pdf


http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/10/verordening 

verontreinigingsheffing 2014.pdf 

verordening zuiveringsheffing 2014 toelichting.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/10/verordening 

zuiveringsheffing 2014 toelichting.pdf 

verordening zuiveringsheffing 2014.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/10/verordening 

zuiveringsheffing 2014.pdf 

http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/10/verordening%20zuiveringsheffing%202014%20toelichting.pdf
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