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Doorgeleiding naar het algemeen bestuur als
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Besluitvormend.

I. Voorstel
Samengevat wordt voorgesteld:
1. het aantal termijnen voor de automatische incasso van belastingaanslagen en
bestuurlijke boeten te wijzigen van 6 naar 10 maanden;
2. de belastingverordeningen voor 2020 voor het overige inhoudelijk conform de thans
geldende belastingverordeningen, vast te stellen, echter met nieuwe tarieven;
3. vast te stellen de verordening zuiveringsheffing waterschap Vechtstromen 2020,
met het tarief van € 52,15 per vervuilingseenheid;
4. vast te stellen de verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen
2020, met het tarief van € 52,15 per vervuilingseenheid;
5. vast te stellen de verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2020,
met de volgende tarieven:
- ingezetenen: € 78,51 per woonruimte;
- ongebouwde onroerende zaken binnendijks: € 62,60 per hectare;
- ongebouwde onroerende zaken buitendijks: € 15,65 per hectare;
- ongebouwde onroerende zaken die als bergingsgebied zijn opgenomen in de
legger: € 15,65 per hectare;
- openbare verharde wegen: € 125,20 per hectare;
- openbare verharde wegen in bergingsgebieden: € 31,30 per hectare;
- natuurterreinen: € 4,43 per hectare;
- gebouwde onroerende zaken binnendijks: 0,0384 % van de WOZ waarde;
- gebouwde onroerende zaken buitendijks: 0,0096 % van de WOZ waarde.
II. Inleiding / kader
Het waterschap verkrijgt inkomsten uit drie belastingen:
- de zuiveringsheffing, ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan de
behartiging van de taak inzake het zuiveren van afvalwater;
- de verontreinigingsheffing, ter zake van lozen op het oppervlaktewater in beheer bij
het waterschap;
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de watersysteemheffing, ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan de
zorg voor het watersysteem.

Een belasting kan alleen geheven worden op basis van een verordening, vastgesteld
door het algemeen bestuur. In deze verordening moeten onder meer het geldende
tarief en de wijze van inning van de heffing worden opgenomen.
In de verordeningen wordt ook bepaald welke belastingplichtigen in aanmerking komen
voor kwijtschelding. Hierin komt geen verandering.
De wijze waarop kwijtscheldingsverzoeken worden behandeld wordt bepaald door GBLT
en verandert wel: kwijtscheldingsverzoeken voor waterschapsbelastingen liften
voortaan niet meer mee met kwijtscheldingsverzoeken voor gemeentelijke belastingen,
maar moeten voortaan apart worden ingediend bij GBLT.
III. Beoogd effect
Met dit voorstel wordt beoogd om de nieuwe belastingtarieven op te nemen in de
belastingverordeningen voor 2020. Ook de nieuwe wijze van innen wordt in de
verordeningen opgenomen: bij machtiging voor automatische incasso wordt het aantal
afschrijvingstermijnen verhoogd van 6 naar 10.
IV. Argumenten
1.1 Doelmatiger
Deze grotere spreiding van betaling geeft minder kans op betalingsproblemen en minder
behoefte aan betalingsregelingen.
1.2 Conform praktijk elders
Bij de meeste belastingsamenwerkingsverbanden worden belastingaanslagen in 10
termijnen geïnd.
2.1 Geen aanleiding voor inhoudelijke wijzigingen
De wettelijke basis voor de belastingverordeningen is niet gewijzigd, en in de praktijk
voldoen de geldende belastingverordeningen. Wel is op verschillende plaatsen de
toelichting geactualiseerd.
2.2 Bevorderend voor optimale dienstverlening door GBLT
De belastingverordeningen zijn conform de modellen die door GBLT aan de
deelnemende waterschappen worden aangereikt, en die zijn gebaseerd op de modellen
van de Unie van waterschappen.
V. Risico’s en kanttekeningen
Niet van toepassing.
VI. Financiën
Niet van toepassing.

VII. Communicatie
De belastingverordeningen waarvan de belastingtarieven onderdeel uitmaken zijn van
belang voor alle inwoners, eigenaren van onroerende zaken en bedrijven in het
beheergebied van het waterschap.
Na besluitvorming zullen de drie belastingverordeningen, met toelichtingen en bijlagen
algemeen bekend worden gemaakt, door publicatie in het digitale Waterschapsblad en
plaatsing op de website van het waterschap. De in de bijlage I genoemde normbladen
kunnen worden ingezien bij Aqualysis, vestiging Loggerweg 6, te Zwolle.
De verordeningen worden tevens toegezonden aan GBLT.
Kernboodschap
Het bestuur van waterschap Vechtstromen heeft de drie belastingverordeningen voor
2020 vastgesteld: de Verordening zuiveringsheffing waterschap Vechtstromen 2020, de
Verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2020 en de Verordening
watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2020. In de verordeningen is een
soepeler inningspraktijk bij automatische incasso opgenomen (in plaats van 6 maanden
wordt in 10 maanden afgeschreven). De inhoud van de verordeningen is voor het
overige onveranderd gebleven, maar de belastingtarieven voor 2019 zijn vervangen
door de belastingtarieven voor 2020. Daarnaast geldt met ingang van 2020 een nieuwe
regeling voor kwijtscheldingsverzoeken voor waterschapsbelastingen. Deze liften niet
meer mee met de kwijtscheldingsverzoeken voor gemeentelijke belastingen maar
moeten voortaan apart worden ingediend bij het belastingkantoor (GBLT).
VIII. Uitvoering
GBLT zorgt voor de belastingheffing en -invordering op basis van deze verordeningen.
Wanneer geïnteresseerden inzage wensen te krijgen in de relevante NEN normen, zal
een medewerker van Aqualysis hen inzage verlenen in de gewenste normbladen.
Printen of kopiëren van een normblad is bij Aqualysis niet mogelijk. Indien men een
normblad in bezit wil krijgen, dient men zich tot het NEN instituut te wenden, omdat op
een aantal normbladen auteursrecht rust.
IX. Inspraak
De belastingverordeningen komen op grond van artikel 3 van de Inspraak- en
participatieverordening waterschap Vechtstromen niet in aanmerking voor inspraak.
IX. Bijlage(n)
- Besluit.
- Verordening zuiveringsheffing waterschap Vechtstromen 2020, met toelichting en
twee bijlagen.
- Verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2020, met
toelichting en twee bijlagen.
- Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2020, met toelichting.

Besluit vaststelling belastingverordeningen 2020
Kenmerk:

B2019/3014

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen;
gezien het advies d.d. 29 oktober 2019;
gelet op de artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet;
BESLUIT
1. het aantal termijnen voor de automatische incasso van belastingaanslagen en
bestuurlijke boeten te wijzigen van 6 naar 10 maanden;
2. de belastingverordeningen voor 2020 voor het overige inhoudelijk conform de thans
geldende belastingverordeningen, vast te stellen, echter met nieuwe tarieven;
3. vast te stellen de verordening zuiveringsheffing waterschap Vechtstromen 2020,
met het tarief van € 52,15 per vervuilingseenheid;
4. vast te stellen de verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen
2020, met het tarief van € 52,15 per vervuilingseenheid;
5. vast te stellen de verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2020,
met de volgende tarieven:
- ingezetenen: € 78,51 per woonruimte;
- ongebouwde onroerende zaken binnendijks: € 62,60 per hectare;
- ongebouwde onroerende zaken buitendijks: € 15,65 per hectare;
- ongebouwde onroerende zaken die als bergingsgebied zijn opgenomen in de
legger: € 15,65 per hectare;
- openbare verharde wegen: € 125,20 per hectare;
- openbare verharde wegen in bergingsgebieden: € 31,30 per hectare;
- natuurterreinen: € 4,43 per hectare;
- gebouwde onroerende zaken binnendijks: 0,0384 % van de WOZ waarde;
- gebouwde onroerende zaken buitendijks: 0,0096 % van de WOZ waarde.
Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 27 november 2019.
Het algemeen bestuur,
/signer1/

/signer2/

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf

drs. R.I. Andringa, secretaries
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