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Dit onderwerp wordt geagendeerd 

 ter kennisneming  

 ter consultering  

 ter advisering  

       
 
 
 
Korte inhoudelijke omschrijving: Heffing als instrument voor het ontmoedigen van onttrekking van water 
aan het grondwatermilieu. 
 
Notitie naar aanleiding van eerdere beantwoording van schriftelijk gestelde vragen door de fractie AWP 
(bijlage 1).

 

 

Samenvatting 

Er wordt door het waterschap sinds 2000 belasting geheven op grondwaterlozingen. Deze is destijds 
geïntroduceerd op basis van het gelijkheidsbeginsel met lozingen van bodem- en grondwatersaneringen. 
Het is niet mogelijk om de tarieven voor grondwaterlozingen te verhogen onafhankelijk van de zuiverings- 
en/of verontreinigingsheffing. 
 
Voor een heffing door het waterschap op (grond)wateronttrekking als zodanig, is geen juridische grond. 
Voor de provincie is die er wel. De provincie heft conform een verordening waarin voor retourbemaling 
minder wordt geheven. Daarmee is dit een gewenste financiële prikkel.  
 
Doordat er een vrijstelling per jaar voor de eerste 12.000 m3 geldt, heeft deze echter geen werking voor kort 
durende, tijdelijke grondwateronttrekkingen, zoals die meestal onder Algemene Regel plaats vinden en 
waarbij juist dit vraagstuk zich voordoet. Bij HDSR gaat het om meer dan 300 meldingen per jaar.  
 
Leges heffen1 mag niet voor meldingen onder Algemene Regel en is voor de grondwateronttrekkingen geen 
in te zetten instrument. 
  
Leges heffen is wel toegestaan voor vergunningen, maar daarvan worden per jaar maar circa 10 (complexe) 
verleend. Daarbij worden overigens uitgebreide beschermende maatregelen voorgeschreven en heeft de 
provinciale heffing zijn werking meestal wel.  
 
Leges moeten gebaseerd zijn op de verrichte vergunningsinspanning (meestal in klassen van ‘eenvoudig’ tot 
‘complex’) en de tariefstelling is niet vrijelijk te kiezen vanuit ander perspectief. Daarmee kan het geen 
specifieke financiële prikkel zijn om retourbemaling te stimuleren in plaats van lozing van het onttrokken 
grondwater.  

                                                      
1) Het college onderzoekt nog in breder perspectief het heffen van leges. 
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Inkomsten en gedragsbeïnvloeding 

Bij heffingen spelen twee aspecten een rol. Ten eerste het aspect van de inkomsten. In het kader van 
verhoogde zakelijkheid kijkt het college naar mogelijke extra bronnen van inkomsten, waaronder heffingen.  
Ten tweede het aspect van gedragsbeïnvloeding en toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’, via 
financiële instrumenten. Concreet is hier de vraag aan de orde of heffing op het onttrekken en het lozen van 
grondwater, bij tijdelijke onttrekkingen, kan leiden tot het minst schadelijke, namelijk retourbemaling of 
infiltratie, in plaats van uit het grondwatermilieu halen en elders lozen van grondwater.  

Bestaand beleid vanaf 2000 voor lozing van grondwater 

Sinds 2000 en laatst gewijzigd per 31 december 2008, gelden de ‘Beleidsregels verontreinigingsheffing 
grondwaterlozingen’. Het waterschap legt sindsdien aanslagen op voor het lozen van grondwater. Het 
legitimerende argument is het gelijkheidsbeginsel met lozingen van bodem- en grondwatersaneringen, 
waarop toen al werd geheven. De heffing is om die reden gekoppeld aan de verordeningen voor 
verontreinigingsheffing (oppervlaktewater) en zuiveringsheffing 2) (rwzi). Het tarief voor grondwaterlozingen 
is gebaseerd op een vastgesteld gemiddelde verontreiniging van het grondwater in het beheergebied. Er is 
geen ruimte voor een willekeurige cq. arbitraire verhoging. De ordegrootte van opgelegde aanslagen voor de 
betreffende lozingen in de afgelopen 3 jaar is tussen € 100.000,- en € 150.000,- per jaar.  

Ontbreken van grondslag voor het waterschap om te heffen op de onttrekking zelf 

Er is geen wettelijke grondslag voor het waterschap om afwijkend of aanvullend te gaan heffen op het 
onttrekken van (grond)water als zodanig. 
De provincie mag wel heffen op het onttrokken grondwater en heeft inderdaad al in de verordening (zie 
bijlage 2) een positief stimuleringsmechanisme ingebouwd voor retourbemaling of infiltratie, om de 
kwantitatieve onttrekking aan het grondwatermilieu te ontmoedigen.  

Gedragsbeïnvloeding door de heffingen is beperkt  

Kwaliteit 

Voor de waterkwaliteit van het te lozen grondwater gelden eisen in de Waterwet, ook voor het lozen op 
oppervlaktewater en riool. Daarop wordt gehandhaafd, waardoor het gebruik van ontijzeringinstallaties 
toeneemt. Dit brengt voor bronneerders stevige meerkosten met zich mee, van duizenden tot tienduizenden 
euro’s voor korte klussen. Dit is ook de reden voor calculerend overtredingsgedrag van de bronneeerders, 
welke door ‘tegendruk’ van Handhaving binnen de perken wordt gehouden. Maar zelfs die meerkosten voor 
ontijzering zijn nog altijd (ruim) lager dan de kosten van retourbemaling en leiden niet tot het afzien van 
lozing van het onttrokken grondwater. 

Kwantiteit 

De (wettelijk vastgelegde) voorkeursvolgorde om met opgepompt grondwater om te gaan is: 1) terug in de 
bodem 2) op de bodem 3) op het oppervlaktewater 4) op het riool. Redenen om niet retour te bemalen zijn 
de volgende. De kosten zijn snel een factor 10 hoger. Daarnaast bevat ondiep grondwater ijzer en 
veroorzaakt – in aanraking met zuurstof en wat moeilijk te vermijden is – onmiddellijk afzetting van ijzeroxide 
in de installaties en tot problemen tijdens retourbemaling. Dit zijn ook redenen waardoor – bij 
belangenafweging – het niet reëel is om retourbemaling af te dwingen met handhaving.  
Het lozen op de bodem is voor een bronneerder het goedkoopst, maar de reden om niet op de bodem te 
lozen is het ontbreken van areaal dat tijdelijk onder water gezet kan worden en dat het water kan 
absorberen. 
De provinciale heffing heeft feitelijk geen werking voor de vele kleine tijdelijke grondwater onttrekkingen. 
 

Per saldo heeft het college geen andere heffingsinstrumenten dan die al ingezet worden.

                                                      
2) grondwater wordt met een zuiveringsheffing belast op basis van vuilvracht, die voor deze vorm van ‘dun water’ niet in 
verhouding staat tot de hydraulische capaciteit die met de verwerking gemoeid is. In landelijk verband wordt onderzocht 
of de grondslagen voor zuiveringsheffing kunnen worden aangepast, met o.a. een component voor ‘aangeboden debiet’. 
Dan zou ook de heffing voor grondwaterlozingen hoger worden. Dit wordt in deze notitie verder buiten beschouwing 
gelaten. Het college volgt deze ontwikkeling op de voet en zal het algemeen bestuur op de hoogte houden. 
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Bijlage 1 
 
Beantwoording van schriftelijke vragen ingevolge artikel 40 RvO betreffende oplegging van heffingen op het 
lozen van grondwaterontrekkingen (december 2013) 
 
Op 6 november 2013 zijn door de heer W. van der Zaag (fractie AWP) bij het college van dijkgraaf en 
hoogheemraden schriftelijke vragen ingediend als bedoeld in artikel 40 van het Reglement van Orde. De 
vragen hebben betrekking op het opleggen van heffingen op het lozen van grondwateronttrekkingen op 
grond van de verordening zuiveringsheffing en de verordening verontreinigingsheffing HDSR. 
 
Vraag 1 
Bent u met ons van mening dat door de invoering van een heffing op grondwateronttrekkingen recht wordt 
gedaan aan het beginsel “de vervuiler betaalt” en dat ook het verschil in behandeling tussen andere lozers 
van andersoortig afvalwater en grondwater ongedaan wordt gemaakt?  
 
Antwoord:  
Wij zijn dit inderdaad met u van mening. Lozingen van grondwater worden al sinds 2000 door ons 
waterschap aangeslagen. Zie de Beleidsregels verontreinigingsheffing grondwaterlozingen, te raadplegen 
via de internetsite (onder Regelgevingfinanciën en economie).  
Naar aanleiding van uw vraag hebben wij besloten te onderzoeken in hoeverre het mogelijk en opportuun is 
om leges te heffen op vergunningen voor grondwateronttrekkingen. Voor de suggestie zeggen wij u dank. 
 
Vraag 2 
Bent u met ons van mening dat door de invoering van een heffing op grondwateronttrekkingen een bijdrage 
geleverd kan worden aan het onnodig oppompen van grondwater, dat dit uit milieu hygiënisch oogpunt het 
meest gewenst is en het een bijdrage levert aan de duurzaamheid van (grond)watersystemen en dat er een 
positieve bijdrage geleverd kan worden aan retourbemaling ( infiltratie) in de bodem?  
 
Antwoord: 
Ja, een heffing kan zeker een dergelijke neveneffect hebben.  
 
Vraag 3 
Bent u bereid, na onderzoek, een voorstel ter besluitvorming tot het invoeren van een heffing op 
grondwateronttrekkingen aan het algemeen bestuur voor te leggen? 
 
Antwoord: 
Zie hierboven. Wij zullen onderzoeken welke heffingsmogelijkheden er zijn. In de eerste helft van 2014 kunt 
u een notitie over dit onderwerp tegemoet zien. 
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Bijlage 2  

Essenties uit de Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 2012, (geldig sinds 1 januari 2014) 

 Artikel 2. Grondwaterheffing, grondslag en belastbaar feit 

1. Onder de naam "grondwaterheffing" wordt bij wijze van provinciale belasting een heffing ingesteld op het 
onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 7.7 van de Waterwet. 

2. De heffing geschiedt naar de in het belastingjaar onttrokken hoeveelheid grondwater, gemeten in kubieke 
meters, vanaf de aanvang van de start van de onttrekking. 

3. In aanvulling op het voorgaande lid wordt, als grondwater wordt geïnfiltreerd of geretourneerd, de helft 
van het aantal geïnfiltreerde of geretourneerde kubieke meters water in mindering gebracht op het aantal 
kubieke meters onttrokken grondwater. 

Artikel 3. Vrijstelling 

1. Vrijgesteld van heffing zijn: 

a. Onttrekkingen die zijn vrijgesteld van heffing, zoals gesteld in artikel 7.1 van het Waterbesluit. 
b. Onttrekkingen die zijn uitgezonderd van de vergunningplicht krachtens artikel 4.4 van de 

Waterverordening provincie Utrecht 2009 of een verordening van het waterschap. 

2. Naast de in lid 1 genoemde onttrekkingen zijn de eerste 12.000 kubieke meters onttrokken grondwater 
per belastingjaar vrijgesteld 
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