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Onderwerp: Belastingverordeningen 2022 

Nummer: Bestuursstukken\3448 

Agendapunt: 6 

 

DB: Ja 

19-10-2021 

BPL: Nee  

 

FAZ: Ja  

3-11-2021 

VVSW: Nee  

 

AB: Ja 

17-11-2021 

 

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 Belasting Kantoor 

(NBK) 

Het NBK levert de concept verordeningen aan. Deze zijn door het 

NBK gecontroleerd en aangepast aan de nieuwste juridische 

inzichten en (eventuele) beleidsmatige veranderingen. 

 

Samenvatting: 

In de belastingverordening 2022 zijn de tarieven uit de begroting 2022 overgenomen. Op basis van 

deze verordeningen kunnen wij in 2022 de belastingaanslagen opleggen en invorderen. 

 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

 

AB Voorstel: 

De belastingverordeningen 2022 vaststellen. 

 

Bijlagen: Ja 

 Verordening op de watersysteemheffing waterschap Hunze en Aa's 2022; 

 Verordening op de zuiveringsheffing waterschap Hunze en Aa's 2022; 

 Verordening op de verontreinigingsheffing waterschap Hunze en Aa's 2022; 

 Bijlage I voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening 2022; 

 Bijlage II Tabel afvalwatercoëfficiënten 2022. 

 

Ter inzage DB: Nee 

Onderwerp(en):  
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Ter inzage AB (iBabs): Nee 

Onderwerp(en):  

  

 

 

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 2022 

 

Op basis van de begroting 2022 zijn de in de tabel opgenomen tarieven verwerkt: 

 

Belastingsoort Tarief Heffingsmaatstaf 

Watersysteemheffing (basis)   

- ingezetenen € 76,91 Per woonruimte 

- gebouwd 0,04377% Percentage WOZ waarde 

- ongebouwd € 70,35 Per hectare 

- natuur € 6,32 Per hectare 

Watersysteemheffing tariefdifferentiatie 

buitendijks gebied 

  

- gebouwd 0,01246% Percentage WOZ waarde 

- ongebouwd € 18,25 Per hectare 

Watersysteemheffing tariefdifferentiatie 

verharde openbare wegen 

  

- wegen  € 139,80 Per hectare 

Zuiveringsheffing € 74,00 Per vervuilingseenheid (ve) 

Verontreinigingsheffing € 74,00 Per vervuilingseenheid (ve) 

 

 

Overige aanpassingen 

 

Alleenwonendenregeling zuiveringsheffing 

 

Een 2 persoonshuishouden krijgt een aanslag zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing van 3 VE. 

Bepalend is de woonsituatie op 1 januari (peildatum). Bij het overlijden van een persoon in de loop 

van het jaar verandert er momenteel voor het lopende jaar niets aan de belastingaanslag van het 

waterschap. Pas op 1 januari van het volgende jaar verandert de aanslag van 3 naar 1 VE. Deze 

systematiek past niet bij het karakter van beide heffingen: het zijn heffingen naar het werkelijk gebruik. 

Deze systematiek is een aantal jaren geleden onder Hefpunt ingevoerd omdat het destijds efficiënter 

was en dus goedkoper. Met de huidige automatisering / digitalisering is efficiency geen argument 

meer om deze systematiek te handhaven. In navolging van het Wetterskip en Noorderzijlvest kunnen 

we dit systeem aanpassen door toe te staan dat gedurende het jaar – na het ontstaan van een 

éénpersoonshuishouden – de aanslag zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing wordt verlaagd van 3 

naar 1 VE voor de rest van het jaar. Hiervoor moet het algemeen bestuur instemmen met het 

aanpassen van de belastingverordeningen voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing.  

De aanpassing heeft consequenties voor de tarieven. Het toepassen van deze 

‘alleenwonendenregeling’ leidt er toe dat het aantal vervuilingseenheden daalt. Het toepassen van 

deze regeling gebeurt geautomatiseerd. De belastingbetaler hoeft hiervoor geen contact op te nemen 
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met het NBK. Bij het Wetterskip Fryslân is intussen een jaar ervaring opgedaan met deze regeling. Op 

basis van hun ervaringen verwachten wij een daling van het aantal vervuilingseenheden van 0,6%, dat 

is 2500 ve. In de aangeboden begroting 2022 is met dit cijfer rekening gehouden. Het belastingtarief is 

hierop gebaseerd. 

 

Tekstuele verduidelijkingen 

 

De belastingverordeningen zijn gebaseerd op de modelverordeningen van de Unie van 

Waterschappen. In de modelverordeningen 2022 voor de zuiveringsheffing en de 

verontreinigingsheffing is een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd: 

- een aanpassing van een definitie als gevolg van de verwachte inwerkingtreding van de 

Omgevingswet in 2022; 

- een aanpassing van een te gebruiken NEN normblad voor het bepalen van het biochemisch 

zuurstofgebruik; 

- een verduidelijking omtrent het schatten van het aantal vervuilingseenheden. 

 

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 2022 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 2022 vaststellen. 

 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Geert-Jan ten Brink 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 


