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Onderwerp: Belastingverordeningen 2021 

Nummer: Bestuursstukken\3201 

Agendapunt: 8 

 

DB: Ja 

10-11-2020 

BPL: Nee  

 

FAZ: Ja  

25-11-2020 

VVSW: Nee  

 

AB: Ja 

9-12-2020 

 

Opsteller:  

Eenje van Wijngaarden, 0598-

693899 

Personeelszaken, Financiën en 

Bedrijfsvoering 

Opdrachtgever:  

Klaas de Veen 

Portefeuillehouder:  

Jakob Bartelds  

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

Noordelijk Belastingkantoor 

(NBK) 

Het NBK stelt de concept verordeningen en bijlagen op. 

 

Samenvatting: 

In de belastingverordeningen staan de belastingtarieven zoals ze in de begroting 2021 zijn 

opgenomen. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

 

AB Voorstel: 

De belastingverordeningen 2021 vaststellen. 

 

Bijlagen: Ja 

 Verordening op de watersysteemheffing waterschap Hunze en Aa's 2021; 

 Verordening op de zuiveringsheffing waterschap Hunze en Aa's 2021; 

 Verordening op de verontreinigingsheffing waterschap Hunze en Aa's 2021; 

 Bijlage I voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening 2021; 

 Bijlage II Tabel afvalwatercoëfficiënten 2021. 

 

Ter inzage DB: Nee 

Onderwerp(en):  

  

 

Ter inzage AB (iBabs): Nee 

Onderwerp(en):  
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Besluit/opmerkingen bestuur:  

Paraaf secretaris-directeur:   
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Aanleiding 

 

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 2021 

 

Op basis van de begroting 2021 zijn de in de tabel opgenomen tarieven verwerkt: 

 

Belastingsoort Tarief Heffingsmaatstaf 

Watersysteemheffing (basis)   

- ingezetenen € 76,25 Per woonruimte 

- gebouwd 0,04731% Percentage WOZ waarde 

- ongebouwd € 68,82 Per hectare 

- natuur € 6,22 Per hectare 

Watersysteemheffing tariefdifferentiatie 

buitendijks gebied 

  

- gebouwd 0,01353% Percentage WOZ waarde 

- ongebouwd € 17,89 Per hectare 

Watersysteemheffing tariefdifferentiatie 

verharde openbare wegen 

  

-wegen  € 136,74 Per hectare 

Zuiveringsheffing € 75,63 Per vervuilingseenheid (ve) 

Verontreinigingsheffing € 75,63 Per vervuilingseenheid (ve) 

 

 

Overige aanpassingen 

 

Aanpassing termijnbedragen bij automatische incasso 

 

Vanuit het NBK komt het voorstel om het minimale bedrag voor een automatische incasso termijn los 

te willen laten. Het blijkt dat we daar van burgers veel vragen over krijgen. Het gevolg van het huidige 

minimale bedrag van € 10,- is dat er in sommige gevallen geen 10 termijnen kunnen worden 

gehanteerd of dat in de laatste termijn een ander bedrag wordt toegepast. In de praktijk is dat lastig uit 

te leggen en krijgt het NBK daar veel vragen van burgers over. Daarom het voorstel om geen 

minimaal termijn bedrag meer toe te passen, hierdoor kunnen we altijd 10 termijnen hanteren met voor 

iedere termijn het gelijke bedrag. De financiële consequenties zijn nihil en in de uitvoering maakt het 

ook weinig uit. In een zeer beperkt aantal gevallen zullen we hele kleine termijnbedragen van een 

paar euro krijgen, maar voor de uitvoering is dat geen probleem.  

 

 

De belastingverordeningen zijn gebaseerd op de modelverordeningen van de Unie van 

Waterschappen. In de modelverordeningen 2021 zijn verder geen aanpassingen ten opzichte van de 

modelverordeningen 2020 verwerkt. 



Bestuursvoorstel 

 

 

 

 4 

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

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

 

De belastingverordeningen 2021 zullen zo spoedig mogelijk na het vaststellen door het algemeen 

bestuur bekend gemaakt worden. De in de bijlagen bij de verordening op de zuiveringsheffing en de 

verontreinigingsheffing genoemde NEN-normbladen worden bekendgemaakt door ter inzage legging 

op het waterschapskantoor in Veendam. 

 

 

Voorstel  

 

De belastingverordeningen 2021 vaststellen. 

 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Geert-Jan ten Brink 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 


