actualiteit
Tarieven waterschappen stijgen soms fors
De waterschapslasten voor één- en meerpersoonshuishoudens zijn per
1 januari gemiddeld met bijna drie procent gestegen. De Unie van
Waterschappen beaamt dat de tariefsverhoging net boven de inflatie - die
wordt geraamd op twee procent - zal uitkomen, maar wijst erop dat de cijfers
pas in de loop van januari definitief worden. Duidelijk is dat de lasten in
sommige regio’s met 8 tot 11 procent stijgen. Als wijzigingen in het fiscale
stelsel doorgaan, gaan de lasten in 2013 verder omhoog voor huiseigenaren
(en omlaag voor grondbezitters).

V

olgens Vereniging Eigen Huis
werken de waterschappen
onvoldoende samen met
gemeenten en drinkwaterbedrijven, waardoor
concrete besparingen uitblijven en de lasten
blijven stijgen. Uit haar onderzoek zou blijken
dat burgers mede daardoor 75 euro per
huishouden te veel betalen voor schoon
water. De Unie zegt dat het feitenonderzoek
‘Doelmatig beheer waterketen’ uit 2009-2010,
waarop de vereniging zich baseert, juist de
aanleiding was voor het maken van afspraken
in het Bestuursakkoord Water. “Afgesproken is
zoveel mogelijk te besparen door efficiënt en
slim samen te werken met onder andere
gemeenten, bijvoorbeeld door gezamenlijk in
te kopen. Uiteindelijk levert dat besparingen
op tot wel 750 miljoen euro per jaar in 2020.
Het kost echter enige tijd voordat die
maatregelen iets opleveren, je moet tenslotte
eerste investeren in samenwerken voordat je
kunt oogsten.”
Bovendien is, aldus de Unie, tegelijk sprake
van een autonome kostenstijging van 600
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miljoen euro. In totaal stijgen de kosten dus.
“Dat komt mede doordat de normen op het
gebied van afvalwater en veiligheid van
dijken strenger worden en we daarnaast te
maken hebben met steeds meer weersextremen. Verder nemen we extra taken op
ons, zoals muskusrattenbestrijding en
betalen we een deel van de kosten van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma. Enige
lastenstijging voor de burger is niet te
voorkomen, maar we proberen die wel zoveel
mogelijk te beperken”, belooft de Unie.

Verschillen

Waterschapslasten zijn regionale belastingen,
dus de kosten hangen af van de inrichting
van het gebied. In een stedelijk gebied is het
nu eenmaal veel meer werk om het
afvalwater te zuiveren en in Friesland liggen
meer dijken dan in Limburg.
Waterschap Reest en Wieden (Overijssel en
Drenthe) laat de lasten met meer dan elf
procent stijgen, voor zowel één- als
meerpersoonshuishoudens. De laatste
categorie is ook in Delfland veel duurder uit

(+ 7,87 procent) en de eerste in het gebied
van Waterschap De Dommel (+ 9,18
procent). Ook de waterschappen en
hoogheemraadschappen Rijnland, Aa en
Maas, Groot Salland en Brabantse Delta
verhogen hun tarieven voor beide
categorieën bovengemiddeld (+ 4 tot 8
procent). Waterschap Zuiderzeeland verlaagt
als enige de lasten, maar staat met een
jaarlijkse last van ruim 252 euro voor
eenpersoons- en 356,52 euro voor meerpersoonshuishoudens op respectievelijk de
zesde en achtste plaats op de lijst van
duurste waterschappen.
Dat overzicht wordt bij de meerpersoonshuishoudens aangevoerd door het
Hoogheemraadschap van Delfland (419,82
euro) en bij de eenpersoonshuishoudens
door Hollands Noorderkwartier (303,50 euro).
Het minst zijn huishoudens kwijt bij
Waterschap De Dommel (respectievelijk
113,88 en 204,84 euro voor één- en meerpersoonhuishoudens). Gemiddeld over
Nederland bedragen de lasten respectievelijk
205,90 en 313,57 euro.

