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AGENDAPUNT 3.6 

ONTWERP

Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015  Nummer: 874439 

In D&H: 11-11-2014 Steller: mr K. Wijma / E. Lodder 
 BMZ  25-11-2014 Telefoonnummer: (030) 634 5958 / 634 5881 In Cie: 
 SKK    Afdeling: Bestuursondersteuning / 

Management ondersteuning 
In AB: 17-12-2014   
Portefeuillehouder: Kromwijk Geheim:  ja   nee 
 
Voorstel

gelezen de Begroting 2015 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering van 19 

november 2014; 

gelet op de artikelen 110, 113 en hoofdstuk XVIIb van de Waterschapswet, hoofdstuk 6, paragraaf 2 van het 

Waterschapsbesluit en hoofdstuk 7 van de Waterwet; 

Stelt het college u voor om: 
 

1. a. de Verordening watersysteemheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, inclusief 
de daarin opgenomen belastingtarieven, aan te passen; 

 b. de Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2010, inclusief het 
daarin opgenomen belastingtarief, aan te passen; 
c. de Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, 
inclusief het daarin opgenomen belastingtarief, aan te passen; 
een en ander zoals opgenomen in het in de bijlage vermelde ontwerp-besluit; 

2. de datum met ingang waarvan deze bepalingen in aanmerking moeten worden genomen te bepalen 
op 1 januari 2015; 

3. Kennis te nemen van de bijgevoegde uitwerking van de belastingtarieven naar reservepositie en 
lastendruk (bijlage 3). 

 
 
 
 
Advies commissie   BMZ     SKK 
 
 
 
Reactie college op advies commissie
 
 
 
 



 
 

 
   

 

 
 
 
 
INLEIDING 
 
Voorliggend voorstel betreft de wijzigingen van de belastingverordeningen voor het belastingjaar 2015. Het 
betreft de volgende wijzigingen en aanpassingen: 
 
Wijziging belastingtarieven 
Dit voorstel strekt tot formalisering van de tarieven waterschapsbelastingen 2015. Deze tarieven vloeien 
voort uit de op 19 november 2014 door uw bestuur vastgestelde Begroting 2015. Het gaat hierbij uitsluitend 
om een formele ‘vertaling’ hiervan, door vaststelling en vastlegging van deze tarieven in de 
belastingverordeningen. In de toelichting bij het ontwerp-besluit is vermeld hoe de tarieven per 
belastingcategorie zijn berekend. 
 
In tegenstelling tot andere jaren zijn in de begroting geen belastingtarieven opgenomen. Bij het 
begrotingsbesluit stelt het Algemeen Bestuur de dekking van de begrote kosten vast. Deze dekking bestaat 
uit belastingopbrengsten enerzijds en het saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 
anderzijds. Met deze bedragen en de actuele grondslagen zijn de belastingtarieven berekend (bijlage 1) 
De in de Begroting 2015 vastgestelde bedragen zijn:: 
 Belastingopbrengst van € 106.978.255; 
 Een onttrekking aan de reserve Watersysteemheffing van € 5.504.991; 
 Een dotatie aan de reserve Zuiveringsheffing van € 4.664.790. 
 
Bijlage 3 geeft inzicht in: 
 Het scenario zoals dat in de Begroting 2015 is verwerkt (scenario 1); 
 De alternatieve scenario’s: kostendekkende tarieven (scenario 2), de absolute nullijn op de tarieven 

(scenario 3) en tarieven conform Voorjaarsnota 2014 (scenario 4); 
 De doorwerking van de tarieven van scenario 1 op de reservepositie, de meerjarige ontwikkeling van de 

tarieven en de ontwikkeling van het lastenniveau; 
 De financiële consequenties voor de huishoudens en voor een agrarisch bedrijf aan de hand van de 

voor u gebruikelijke rekenvoorbeelden. 
 
Vanwege de grote daling van de WOZ-waarden is in de vergelijking met de lasten van 2014 een correctie 
doorgevoerd op de waarde van het woonhuis en het bedrijfspand waarmee is gerekend. In het 
rekenvoorbeeld voor een meerpersoonhuishouden is in 2014 gerekend met een WOZ-waarde van € 
300.000 en in 2015 van € 285.000 (een correctie van -5%). De stijging van 9,2% het tarief 
Watersysteemheffing Gebouwd wordt in de rekenvoorbeelden op deze wijze genivelleerd door een lagere 
WOZ-waarde. Daarmee sluit het rekenvoorbeeld beter aan op de factuur zoals de belastingbetaler deze 
feitelijk in 2015 ontvangt. De stijging van de lastendruk tussen 2014 en 2015 komt uit op ongeveer 3% (zie 
rekenvoorbeelden bijlage 3). 
 
Wijziging betaaltermijnen  
In verband met de samenwerking met de gemeenten Utrecht en De Bilt in de Belastingsamenwerking 
gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) wordt u voorgesteld de betaaltermijnen van de aanslag 
te wijzigen van 1 naar 2. Het gaat hierbij om de aanslagen die niet via automatische incasso betaald worden. 
Voor een efficiënte bedrijfsvoering van BghU is het van belang dat de betaaltermijnen bij alle deelnemers 
gelijk zijn. Om zoveel mogelijk belastingen op één biljet te kunnen verzamelen is het namelijk noodzakelijk 
dat de betaaltermijnen in de belastingverordeningen van de verschillende deelnemers gelijk lopen. De 
gemeente Utrecht, de gemeente De Bilt én de gemeenten die met ingang van 1 januari 2015 bij de BghU 
aansluiten, hebben deze termijnen al op 2 gesteld. Voor de aanslagen waterschapsbelastingen wijzigt de 
termijn door dit voorstel van 1 betaling binnen 2 maanden naar 2 betalingen binnen 3 maanden.  
 
Technische wijzigingen in de verordening watersysteemheffing 
Het begrip ‘ingezetene’ wordt met dit voorstel aangepast aan de begripsomschrijving van artikel 116, 
onderdeel a, van de Waterschapswet. Het begrip ‘gebied van het waterschap’ wordt beter omschreven.  
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Technische wijzigingen bij de verordening verontreinigingsheffing en vervanging van bijlage I 
Bij Wet van 18 december 2013 (Stb. 2014. 21) is de Waterwet op een aantal onderdelen gewijzigd.  De 
wijzigingen raken onder meer de verontreinigingsheffing en  bestaan uit het repareren van enkele omissies 
en het vervallen van de zware metalen en zouten als heffingsparameters. De wet is op 1 juli 2014 in werking 
getreden (Stb. 2014, 155). In het verlengde daarvan dient de verordening verontreinigingsheffing 2010 op 
enkele onderdelen te worden gewijzigd. 
 
Daarnaast moet Bijlage I bij de verordening verontreinigingsheffing ingrijpend worden aangepast. Omwille 
van doelmatigheid is gekozen voor een geheel nieuwe versie van deze bijlage. De integrale versie van de 
Bijlage I zoals deze na het doorvoeren van de bovengenoemde wijzigingen luidt, treft u aan als bijlage van 
het ontwerp besluit. 
 
Vervanging bijlage I van de verordening zuiveringsheffing 
Ten opzichte van de huidige versie van de bijlage I van de verordening zuiveringsheffing is in tabel B NEN-
ISO 15705, de zogeheten cuvettenmethode, opgenomen als analysemethode om het chemisch 
zuurstofverbruik te bepalen. Omdat deze methode, naast ingeval van hoger zuurstofverbruik en/of hogere 
chloridenconcentraties, ook bij andere eigenschappen van afvalwater niet toepasbaar is of tot afwijkende 
uitkomsten kan leiden, kan de heffingsambtenaar besluiten om in dergelijke gevallen de methode niet toe te 
staan. Voorts zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht. 
 
Om doelmatigheidsredenen is er voor gekozen om Bijlage I bij de verordening zuiveringsheffing in zijn 
geheel opnieuw vast te stellen. Deze treft u eveneens aan als bijlage van het ontwerp besluit. 
 
ARGUMENTEN 
 
 De formele vastlegging van de tarieven in de genoemde verordeningen is noodzakelijk met het oog op 

een rechtsgeldige belastingheffing; 
 Aanpassing van de betaaltermijnen is van belang voor een efficiënte bedrijfsvoering van de 

belastingsamenwerking;  
 Door de wijzigingen in de verordening watersysteemheffing wordt afstemming gezocht bij landelijke 

wetgeving en de model-verordeningen die door de unie van waterschappen worden opgesteld;  
 De wijzigingen in de verordening verontreinigingsheffing sluiten aan bij de wijzigingen van de waterwet 

die op 1 juli 2014 inwerking zijn getreden; 
 Met de aanpassing van Bijlage I bij de verordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing 

worden de daarin opgenomen voorschriften aangepast aan de actualiteit en praktijk. 
 
RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN  
 
Het voorstel zoals dat nu wordt voorgelegd hangt direct samen met de besluitvorming van het algemeen 
bestuur op 19 november 2014 over de Begroting 2015. 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES  
(niet van toepassing)
 
 
KANTTEKENINGEN  
(niet van toepassing)
 
 
UITVOERING  
(niet van toepassing)
 
 
COMMUNICATIE  
 
Dit besluit wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt. 
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BIJLAGE(N) 
 

 nee 
 ja, namelijk  

- Bijlage 1: Berekening van de belastingtarieven 2015 
- Bijlage 2: Ontwerp besluit (inclusief 2 bijlagen bij het ontwerp besluit dm 874448 en 874449) 
- Bijlage 3: Tarieven en reservepositie bij Begroting 2015 
- Bijlage 4: Heffingsmaatstaven Begroting 2015 
 
 
TER INZAGE 
 

 nee 
 ja, namelijk       

 
Dijkgraaf en hoogheemraden, 
dijkgraaf, P.J.M. Poelmann 
secretaris-directeur J. Goedhart 
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