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Onderwerp: Belastingverordeningen 2018 

Nummer: Bestuursstukken\2467 

Agendapunt: 7 

 

DB: Ja 

9-10-2017 

BPP: Nee  

 

FAZ: Ja  

1-11-2017 

VVSW: Nee  

 

AB: Ja 

15-11-2017 

 

Opsteller:  

Eenje van Wijngaarden, 0598-

693899 

Personeelszaken, Financiën en 

Bedrijfsvoering 

Opdrachtgever: 

Klaas de Veen 

Portefeuillehouder:  

Jan Batelaan 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

Hefpunt Levert de conceptverordeningen aan 

 

Samenvatting: 

In de belastingverordeningen staan de geldende belastingtarieven voor 2018. Daarnaast is een 

voorstel opgenomen om de betaaltermijnen aan te passen. Als waterschappen kennen we een termijn 

van twee maanden, de gemeente kent een termijn van één of drie maanden, afhankelijk van de 

hoogte van de aanslag. Omdat de gemeentelijke- en waterschapslasten in de gemeente Groningen op 

één aanslag moet komen te staan is een eenduidige betaaltermijn nodig. In de belastingvoorstellen 

gaan we uit van drie maanden. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

 

AB Voorstel: 

De belastingvoorstellen 2018 vaststellen. 

 

Bijlagen: Nee 

 

Ter inzage (bestuursnet): Ja 

Onderwerp(en):  

 Belastingverordening 2018 watersysteemheffing; 

 Belastingverordening 2018 zuiveringsheffing; 

 Belastingverordening 2018  verontreinigingsheffing; 

 Bijlagen I en II voor de zuiveringsheffing 2018 en verontreinigingsheffing 2018. 
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Besluit/opmerkingen bestuur:  

Paraaf secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

Elk jaar worden onze verordeningen voor de drie waterschapsbelastingen opnieuw vastgesteld met 

het doel daarin de nieuwe tarieven op te nemen. De tarieven worden overgenomen uit de begroting. 

Het vastleggen van de tarieven uit de begroting in de belastingverordeningen is formeel noodzakelijk. 

 

Op basis van de begroting 2018 zijn de in de tabel opgenomen tarieven verwerkt: 

 

Belastingsoort Tarief Heffingsmaatstaf 

Watersysteemheffing (basis)   

- ingezetenen € 71,16 Per woonruimte 

- gebouwd 0,05105% Percentage WOZ waarde 

- ongebouwd € 57,66 Per hectare 

- natuur € 3,32 Per hectare 

Watersysteemheffing tariefdifferentiatie 

buitendijks gebied 

  

- gebouwd 0,01470% Percentage WOZ waarde 

- ongebouwd € 15,05 Per hectare 

Watersysteemheffing tariefdifferentiatie 

verharde openbare wegen 

  

-wegen  € 114,47 Per hectare 

Cumulatie watersysteemheffing 

tariefdifferentiatie buitendijks gebied en 

verharde openbare wegen 

 

 

 

-wegen in buitendijks gebied € 71,87 Per hectare 

Zuiveringsheffing € 73,18 Per vervuilingseenheid (ve) 

Verontreinigingsheffing € 73,18 Per vervuilingseenheid (ve) 

 

Doordat vanaf 1 januari 2018 het Noordelijk Belasting Kantoor (NBK) de belastingheffing- en inning 

voor ons verzorgt zijn de belastingverordeningen inhoudelijk en redactioneel aangepast. Redactioneel 

zijn alle verwijzingen naar Hefpunt vervangen door het NBK. Op de inhoudelijke aanpassing 

(betaaltermijnen) gaan we hieronder afzonderlijk in.  

 

Betaaltermijnen 

De belastingsamenwerking in het NBK leidt tot een efficiencyvoordeel. Dat voordeel ontstaat o.a. door 

het combineren van de aanslagen van de waterschappen en de gemeente op één biljet. Consequentie 

van het combineren van aanslagen op één biljet is dat er identieke regelingen voor de betaling van de 

gemeentelijke- en de waterschapsaanslag moeten komen. De regelingen van gemeente en 

waterschappen lopen nu echter uiteen. 

 

Betaaltermijnen gemeente 

Binnen de gemeentelijke regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen belastingaanslagen van 

meer of minder dan € 10.000,-. De eerste categorie aanslagen moet nu nog binnen één maand 

betaald worden. Belastingaanslagen lager dan € 10.000,- moeten binnen drie maanden betaald 

worden. Deze termijn wordt verlengd naar tien maanden als een machtiging tot automatische incasso 
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is afgegeven. Het verschuldigde belastingbedrag wordt dan automatisch in tien keer van de rekening 

van de belastingschuldige afgeschreven. 

 

Betaaltermijnen waterschappen 

Bij de waterschappen is de betaaltermijn niet afhankelijk van het te betalen bedrag. De aanslagen van 

de waterschappen moeten op dit moment nog binnen twee maanden betaald worden. Deze termijn 

wordt verlengd naar tien maanden als een machtiging tot automatische incasso is afgegeven. 

 

Het voorstel is om de betaaltermijn voor de gecombineerde aanslagen vast te stellen op drie 

maanden, ongeacht de hoogte van de aanslag. De reden om hiervoor te kiezen is dat de bedragen die 

voorheen apart van elkaar geïnd werden, nu bij elkaar worden opgeteld en tegelijkertijd worden geïnd. 

Hoewel het totaal te betalen bedrag niet hoger is, zal de belastingplichtige dit wel ervaren als een 

hogere aanslag. De regeling bij automatische incasso wordt ongewijzigd gelaten. Dit houdt in dat het 

te betalen bedrag in tien maandelijkse termijnen wordt afgeschreven.    

 

Op basis van de huidige lage kortlopende rente heeft de voorgestelde wijziging van de 

betalingstermijnen op dit moment geen financiële gevolgen. Mocht de kortlopende rente stijgen, dan 

kan dit in de toekomst leiden tot een risico op rentederving. De kans hierop achten wij op voorhand 

klein. De kortlopende rente was de afgelopen jaren laag en het is ook niet de verwachting dat deze 

rente op korte- en middellange termijn fors zal stijgen.  

 

Wij kunnen ons vinden in dit voorstel en hebben in de belastingverordeningen de betalingstermijnen 

aangepast. 

 

 

Bijlagen bij de verordening zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing 

 

Bij de verordening zuiveringsheffing en de verordening verontreinigingsheffing horen 2 bijlagen: 

- Bijlage I: voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening; 

- Bijlage II: tabel voor afvalwatercoëfficienten, zoals opgenomen in artikel 112k, derde lid van de 

Waterschapswet. 

 

 

Wettelijke kader/juridische procedure/inspraak 

 

De verordeningen zijn gebaseerd op de financiële bepalingen van de Waterschapswet 

(watersysteemheffing en zuiveringsheffing) en de Waterwet (verontreinigingsheffing). 

Voor deze belastingverordeningen geldt niet de voorbereidingsprocedure van de Inspraakverordening 

(ter inzage leggen ontwerp met mogelijkheid om zienswijzen in te dienen). De tariefstelling vloeit voort 

uit de begroting en de Kostentoedelingsverordening. De ontwerp-begroting ligt ter inzage en voor de 

Kostentoedelingsverordening geldt de Inspraakverordening. 

De verordeningen moeten worden bekend gemaakt door publicatie in ons elektronisch 

waterschapsblad. Zij treden in werking op de achtste dag na bekendmaking, tenzij de verordeningen 

daarvoor een ander tijdstip aangeven. 

Goedkeuring van deze belastingverordeningen door de provincie is niet nodig. 
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Communicatie 

 

De nieuwe verordeningen worden via ons elektronisch waterschapsblad bekendgemaakt, op onze site 

geplaatst en zijn opvraagbaar via www.overheid.nl bij de decentrale regelingen van waterschappen. 

 

 

Voorstel  

 

De belastingvoorstellen 2018 vaststellen. 

 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Geert-Jan ten Brink 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 


