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Uw brief  Datum 12 november 2020 

Ons kenmerk CONCEPT Behandeld door Eenje van Wijnaarden 
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Geacht bestuur T.a.v. het bestuur,  

 

Hartelijk dank voor het aanbieden van het door de Stuurgroep Aanpassing belastingstelsel 2020 

samengestelde pakket aan voorstellen dat moet leiden tot wijzigingen in het huidige 

belastingstelsel voor de waterschappen. 

 

Het is fijn om te zien dat de voorstellen conform de planning van december vorig jaar zijn 

opgesteld en aangeboden. De omstandigheden waaronder de Stuurgroep haar werkzaamheden 

heeft verricht waren verre van ideaal. Wij willen dan ook van de gelegenheid gebruik maken onze 

complimenten via uw bestuur aan de Stuurgroep over te brengen. Ook spreken we nogmaals onze 

waardering uit voor de gekozen werkwijze. Via de Stuurgroep waren alle waterschappen 

aangehaakt waardoor niet alleen alle waterschappen nauw betrokken waren bij de voortgang, 

maar waarmee ook het creëren van voldoende draagvlak voor de uiteindelijke voorstellen is 

gestimuleerd. 

 

Wij kunnen instemmen met de voorstellen van de Stuurgroep: de knelpunten van het huidige 

stelsel kunnen worden opgelost, gewenste moderniseringen (de koppelkansen) zijn meegenomen. 

De voorstellen bieden het algemeen bestuur voldoende mogelijkheden om lokale omstandigheden 

mee te wegen bij de uiteindelijke implementatie van de voorstellen. Hiermee kunnen de eerste 

aanpassingen van het in 2009 ingevoerde belastingstelsel ingediend worden.  

Terecht is er door de Stuurgroep veel aandacht gevraagd voor het ‘tweede spoor”. Niet alle fiscale 

onderwerpen die de afgelopen jaren naar voren zijn gebracht zijn door de Stuurgroep in een 

voorstel verwerkt. Daarnaast vragen de snelle veranderingen in de samenleving om de 

mogelijkheid voortdurend ons fiscale stelsel aan te kunnen passen. Het door de Unie gestarte 

proces om middels het ‘tweede spoor’ vorm te geven aan het door ontwikkelen van ons 

belastingstelsel ondersteunen wij van harte. We moeten nu niet op onze handen blijven zitten. Wij 

willen graag betrokken worden bij de nadere invulling van de organisatie van het ‘tweede spoor’. 

 

 

 

 



 

 

CONCEPT 

Tot slot onderschrijven wij de hartenkreet van de voorzitter van de Stuurgroep om eensgezindheid 

uit te stralen; het is belangrijk om als collectief de voorstellen van de Stuurgroep te omarmen. 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

het dagelijks bestuur,  

 

 

 

Harm Küpers Geert-Jan ten Brink 

Secretaris-directeur Dijkgraaf 

 

 

 

 

   

 

 

 


