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Onderwerp: Belastingverordeningen 2019 

Nummer: Bestuursstukken\2728 

Agendapunt: 6 

 

DB: Ja 

15-10-2018 

BPP: Nee  

 

FAZ: Ja  

31-10-2018 

VVSW: Nee  

 

AB: Ja 

14-11-2018 

 

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: 

Noordelijk Belastingkantoor 

(NBK) in Groningen 

Het NBK levert de concept verordeningen en bijlagen aan en toetst 

de verordeningen op volledigheid en correctheid. 

 

Samenvatting: 

In de belastingverordening staan de geldende belastingtarieven voor 2019. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

 

AB Voorstel: 

De belastingverordeningen 2019 vaststellen. 

 

Bijlagen: Nee 

 

 

Ter inzage (bestuursnet): Ja 

Onderwerp(en):  

 Verordening op de watersysteemheffing waterschap Hunze en Aa's 2019; 

 Verordening op de zuiveringsheffing waterschap Hunze en Aa's 2019; 

 Verordening op de verontreinigingsheffing waterschap Hunze en Aa's 2019; 

 Bijlage I voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening 2019; 

 Bijlage II Tabel afvalwatercoëfficiënten 2019. 

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  
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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. 

 

 

Tarieven 2019 

 

Op basis van de begroting 2019 zijn de in de tabel opgenomen tarieven verwerkt: 

 

Belastingsoort Tarief Heffingsmaatstaf 

Watersysteemheffing (basis)   

- ingezetenen € 73,15 Per woonruimte 

- gebouwd 0,04904% Percentage WOZ waarde 

- ongebouwd € 62,07 Per hectare 

- natuur € 5,51 Per hectare 

Watersysteemheffing tariefdifferentiatie 

buitendijks gebied 

  

- gebouwd 0,01392% Percentage WOZ waarde 

- ongebouwd € 16,09 Per hectare 

Watersysteemheffing tariefdifferentiatie 

verharde openbare wegen 

  

-wegen  € 123,37 Per hectare 

Cumulatie watersysteemheffing 

tariefdifferentiatie buitendijks gebied en 

verharde openbare wegen 

 

 

 

-wegen in buitendijks gebied € 77,41 Per hectare 

Zuiveringsheffing € 73,79 Per vervuilingseenheid (ve) 

Verontreinigingsheffing € 73,79 Per vervuilingseenheid (ve) 

 

 

Overige aanpassingen 

 

Inhoudelijk is in de drie verordeningen één wijziging doorgevoerd. 

 

Het betalen van de belastingaanslag kan op twee manieren. De totale aanslag kan in één keer betaald 

worden. Dat moet dan binnen drie maanden na ontvangst van de aanslag gebeuren. De aanslag kan 

óók via automatische incasso betaald worden in 10 maandelijkse termijnen.  

 

Als het totaalbedrag van de  belastingaanslag laag is kan bij automatische incasso de situatie 

ontstaan dat maandelijks een klein bedrag betaald wordt. Dat bedrag kan zo laag worden dat de 

kosten van innen –bij wijze van spreken – net zo hoog worden als het maandelijks te ontvangen 

bedrag. Ook aan het betalen via een automatische incasso zijn immers kosten verbonden. Dat vinden 

wij ongewenst. Om de kosten laag te houden is het voorstel opgenomen om bij automatische incasso 
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een minimumbedrag per maand van € 10,- te hanteren. Dit bedrag willen alle deelnemers aan het 

Noordelijk Belastingkantoor gaan gebruiken. 

Het toepassen van deze regel zal vooral gebruikers van kleine bedrijfsruimten kunnen treffen die voor 

1 ve (in 2019 € 73,79) worden aangeslagen. Ook inwoners die in de loop van het jaar naar ons gebied 

verhuizen kunnen hiermee te maken krijgen.  

De consequentie van deze keuze is wel dat van de in de verordening opgenomen 10 termijnen bij 

automatische incasso kan worden afgeweken. 

Dit voorstel is in de belastingverordeningen opgenomen bij de volgende artikelen: 

- zuiveringsheffing, artikel 19, lid 6 

- verontreinigingsheffing, artikel 18, lid 6 

- watersysteemheffing, artikel 15, lid 3 

Ook in de toelichting op deze artikelen gaan we op het minimumbedrag in. 

 

Daarnaast is bij de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing een herziene bijlage I (voorschriften 

voor meting , bemonstering, analyse en berekening) en II (tabel afvalwatercoëfficiënten) opgenomen. 

 

 

Voorstel  

 

De belastingverordeningen 2019 vaststellen. 

 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Geert-Jan ten Brink 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 


