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Onderwerp: Belastingverordeningen 2017 

Nummer: Bestuursstukken\2201 

Agendapunt: 9 

 

DB: Ja 

10-10-2016 

BPP: Nee  

 

FAZ: Ja  

26-10-2016 

VVSW: Nee  

 

AB: Ja 

9-11-2016 

 

Opsteller:  

Eenje van Wijngaarden, 0598-

693899 

Personeelszaken, Financiën en 

Bedrijfsvoering 

Opdrachtgever: 

Klaas de Veen 

Portefeuillehouder:  

Wiebe van der Ploeg 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

Hefpunt Hefpunt stelt de belastingverordeningen en de bijlage op. Hierbij 

zorgt Hefpunt er voor dat de verordeningen voldoen aan de laatse 

juridische ontwikkelingen. 

 

Samenvatting: 

In de belastingverordening staan de geldende belastingtarieven voor 2017. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

 

AB Voorstel: 

De belastingverordeningen 2017 vaststellen. 

 

Bijlagen: Nee 

 

Ter inzage (bestuursnet): Ja 

Onderwerp(en):  

 Verordening op de watersysteemheffing 2017; 

 Verordening op de zuiveringsheffing 2017; 

 Verordening op de verontreinigingsheffing 2017; 

 Bijlage 1: Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening 2017; 

 Bijlage 2: Tabel afvalwatercoëfficiënten (artikel 122 k, derde lid, Waterschapswet). 

 

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. 

 

Op basis van de begroting 2017 zijn de in de tabel opgenomen tarieven verwerkt: 

 

Belastingsoort Tarief Heffingsmaatstaf 

Watersysteemheffing (basis)   

- ingezetenen € 71,17 Per woonruimte 

- gebouwd 0,05277 % Percentage WOZ waarde 

- ongebouwd € 56,28 Per hectare 

- natuur € 3,33 Per hectare 

Watersysteemheffing tariefdifferentiatie 

buitendijks gebied 

  

- gebouwd 0,01538 % Percentage WOZ waarde 

- ongebouwd € 14,75 Per hectare 

Watersysteemheffing tariefdifferentiatie 

verharde openbare wegen 

  

-wegen  € 111,65 Per hectare 

Cumulatie watersysteemheffing 

tariefdifferentiatie buitendijks gebied en 

verharde openbare wegen 

  

-wegen in buitendijks gebied € 70,12 Per hectare 

Zuiveringsheffing € 75,93 Per vervuilingseenheid (ve) 

Verontreinigingsheffing € 75,93 Per vervuilingseenheid (ve) 

 

De belastingverordeningen zijn inhoudelijk niet aangepast. Alle verordeningen en toelichtingen zijn 

hier en daar wel redactioneel 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 
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uit de begroting en de Kostentoedelingsverordening. De ontwerp-begroting ligt ter inzage en voor de 

Kostentoedelingsverordening geldt de Inspraakverordening. 

De verordeningen (inclusief bijlagen en NEN – normen) 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. 

 

 

Communicatie 

 

De nieuwe verordeningen (inclusief bijlagen en NEN – normen) worden via ons elektronisch 

waterschapsblad bekendgemaakt, op onze site geplaatst en zijn opvraagbaar via www.overheid.nl bij 

de decentrale regelingen van waterschappen. Tegen betaling is een papieren versie beschikbaar.  

 

 

Voorstel  

 

De belastingverordeningen 2017 vaststellen. 

 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Alfred van Hall 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 


