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SAMENVATTING EN CONCLUSIE VAN HET ONDERZOEK NAAR DE FINANCIELE CONSEQUENTIES
Het hooggelegen centrale Veluwegebied, het hooggelegen gebied bij Nijmegen en Groesbeek alsmede een gedeelte van het gebied Montferland zijn
niet in waterschapsverband opgenomen.
Bij de behandeling van de reorganisatie van waterschappen op de Oost-Veluwe d.d. 26 januari 1983 hebben Provinciale Staten besloten een onderzoek in te stellen naar de technische en financile argumenten voor het
al of niet in waterschapsverband brengen van bovengenoemde gebieden.
Deze nota heeft betrekking op het tweede onderdeel van het onderzoek naar
de wenselijkheid van opname van de gehele provincie Gelderland in waterschapsverband, te weten het financieel gedeelte. Hierbij gaat het om de
vraagstelling in welke mate de hoger gelegen gebieden dienen bij te
dragen aan de kosten welke door de waterschappen in de lager gelegen
gebieden worden gemaakt. Het betreft de kosten voor de waterbeheersing,
daar de hoger gelegen gebieden enkel via de waterbeheersing belang hebben
bij de taken van het waterschap. Het is echter duidelijk dat de hoger
gelegen gronden geen, althans minder baat hebben bij een goede
uitoefening van genoemde waterschapstaak: aangezien van belang in strikte
zin geen sprake is, werd het begrip belang uitgebreid tot het veroorzaken
van overlast waarmee wordt bedoeld dat hoger gelegen gronden
wateroverlast kunnen veroorzaken in het lager gelegen gebied indien het
waterschap de waterbeheersingstaak in het lager gelegen gebied niet zou
vervullen.
De vaststelling van de mate van belang van de hoger gelegen gebieden bij
de waterbeheersingstaak in de lager gelegen gebieden vindt plaats binnen
het raam van het Gelders waterschapsreglement, hetgeen wil zeggen dat de
hoogte van de bijdrage aan de waterbeheersingskosten door de hoger gelegen gebieden beheerst wordt door de mate waarin de onderscheiden gronden
(= ongebouwd) en gebouwen (= gebouwd) belang hebben bij de waterbeheersingstaak van het waterschap.
Voor de vaststelling van de mate van belang c.q. mate van overlast wordt
gebruik gemaakt van
Deelonderzoek 1 (het hydrologisch onderzoek) dat onder andere informatie geeft op welke plaats en in welke mate de wateroverlast zich
voordoet.
Hieruit volgt een kaart, waarop de zogenaamde zone-indeling staat in
de vorm van grenzen. Voor de Veluwe zijn een drietal zones onderscheiden t.w. het laaggelegen gebied (zone 1), de overgangszone voornamelijk gesitueerd op het hoger gelegen gebied (zone II) en de zeer
hooggelegen zone (zone III).
De verhoudingen tussen de zones, waarmee de mate van overlast in relatieve zin wordt weergeven, worden per deelgebied (Oost-Veluwe,
Noord-Veluwe, West-Veluwe, Zuid-Veluwe, Groesbeek, Montferland) aangegeven.
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Voor Groesbeek en Montferland wordt in verband met de geringe omvang
de overgangszne (zone II) niet onderscheiden, op lokaal niveau manifesteert zich ter plaatse van Groesbeek een grondwaterstroming waarvan de invloed overeenkomt met die uit de overgangszone. In de verhoudingen is hiermee geen rekening gehouden.
Met nadruk dient te worden gesteld dat de verhouding tussen de zones
enkel ten doel heeft om de minimale financiele bijdrage voor het hoger gelegen gebied te kunnen vaststellen. Binnen zone 1 kunnen zich
verschillen voordoen in belang. Onderhavig onderzoek leent zich dan
ook niet voor een classificatie voor het laaggelegen gebied.
2 De bestaande regelingen met betrekking tot de belangenverhouding tussen gebouwd en ongebouwd (3/7), alsmede met betrekking tot de verhouding binnen het gebouwd als gevolg van lozing effluent (= gezuiverd
afvalwater) op water buiten de grenzen van het waterschap (50? reductie).
Om de bijdrage van de hoger gelegen gronden aan de waterbeheersingskosten
van de lager gelegen gronden te kunnen vaststellen, is tevens informatie
noodzakelijk omtrent:
1 De hoeveelheid ongebouwd en gebouwd.
2 De waterbeheersingskosten.
ad 1

De hoeveelheid ongebouwd wordt afgeleid uit het hydrologisch
onderzoek en wordt in rele hectaren uitgedrukt.
Voor de Veluwe betekent dat:
zone 1
85.000 - 90.000 ha.
zone II
45.000 - 50.000 ha.
zone III ±
65.000 ha.
Voor Groesbeek respectievelijk Montferland:
zone 1
2.000 ha resp. ± 10.000 ha.
±
2.900 ha resp. + 3.200 ha.
zone III ±

De hoeveelheid gebouwd wordt uitgedrukt in fictieve hectaren, hetgeen wil
zeggen een grootte in hectaren dat gelijk is aan een honderdste van het
bedrag in guldens van de kadastrale huurwaarde volgens het rijkskadaster
(1 fictieve hectare = f 100,-- kadastrale huurwaarde), met uitzondering
van de West-Veluwe (= Gelderse Vallei) waar 1 fictieve hectare 5 200,-kadastrale huurwaarde inhoudt.
De fictieve hectaren zijn globaal vastgesteld aan de hand van gegevens
betreffende woningvoorraad per kern/buitengebied en de normstelling voor
de kadastrale huurwaarde per gemiddelde wooneenheid.
Voor de Veluwe betekent dat:
zone 1
170.000 - 190.000 fictieve hectaren.
zone II
180.000 - 200.000 fictieve hectaren.
zone III +
30.000 fictieve hectaren.
Voor Groesbeek respectievelijk Montferland:
zone 1
5.000 resp. 15.000/20.000 fictieve hectaren.
±
zone III
15.000 resp. 5.000/10.000 fictieve hectaren.
±
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Hierin zijn een aantal kernen buiten beschouwing gelaten gezien de afwezigheid van de invloed van het stedelijk gebied op het landelijk afwateringsstelsel in het onderzoeksgebied. Onder landelijk afwateringsstelsel
wordt verstaan een stelsel van hoofdwatergangen en sloten, gelegen in het
laag gelegen gebied met een (zeer) ondiep grondwatersysteem.
ad 2

Voor de bepaling van de jaarlijkse waterbeheersingskosten is als
ingang gekozen de waterschapsbegrotingen van het jaar 1983.
Voor de Veluwe worden de jaarlijkse waterbeheersingskosten globaal per
deelgebied gesteld:
Oost-Veluwe
± f 8.000.000,-Noord-Veluwe
± f 1.600.000,-West-Veluwe
± f 2.400.000,-Zuid-Veluwe
+ f 325.000,--.
Voor het deelgebied Groesbeek: ±
Voor het deelgebied Montferland:

5 250.000,--.
± 5 1.150.000,--.

Op grond van bovengenoemde informatie (de zoneverhoudingen, de belangenverhouding gebouwd/ongebouwd, de hoeveelheid ongebouwd en gebouwd,
de jaarlijkse waterbeheersingskosten) is het mogelijk de bijdrage van
de hoger gelegen gronden aan de waterbeheersingskosten van de lager
gelegen gronden vast te stellen.
Uit de berekening blijkt dat het hoger gelegen gebied van de Veluwe
op jaarbasis circa f 2.300.000,-- dient bij te dragen aan de waterbeheersi.ngskosten van het lager gelegen gebied. Deze bijdrage is inclusief het aandeel zijnde f 1.120.000,-- dat aan het recentelijk, in
waterschapsverband opgenomen hoger gelegen gebied op de Oost-Veluwe
wordt toegeschreven.
Daar de onderzoeksvraagstelling zich richt op de thans nog ongereglementeerde gebieden in Gelderland, dient bovengenoemde bijdrage van
circa f 2.300.000,-- verminderd te worden met genoemd aandeel van de
Oost-Veluwe. Gesteld kan nu worden dat de hoger gelegen, ongereglementeerde gronden van de Veluwe circa 5 1.200.000,-- dienen bij te
dragen aan de jaarlijkse waterbeheersingskosten van de lager gelegen
gronden op basis van de begroting 1983. Dit betekent in procenten
circa 10 van de totale waterbeheersingskosten in het lager gelegen
gebied op de Veluwe.
Voor Groesbeek en Montferland is de totale bijdrage van het hoger
gelegen gebied aan de jaarlijkse waterbeheersingskosten van het lager
gelegen gebied circa f 40.000,-- respectievelijk circa 5 10.000,-hetgeen in procenten circa 15 respectievelijk circa 1% betekent.
Gecorrigeerd op de reeds in waterschapsverband opgenomen hoger gelegen gebied, levert dit voor het ongereglementeerde, hoger gelegen
gebied van Montferland een lage bijdrage op op basis van de begroting
1983.
Het hoger gelegen gebied van Groesbeek is in zijn geheel opgenomen in
waterschapsverband; op basis van de financiele resultaten wordt de
reglementering voor dit gebied gerechtvaardigd.
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1

INLEIDING
Op 26 januari 1983 besloten Provinciale Staten bij de behandeling van de reorganisatie van waterschappen op de Oost-Veluwe,
een onderzoek in te stellen naar de wenselijkheid van opname van
de gehele provincie Gelderland in waterschapsverband.
Het betreffende besluit luidt als volgt:
"Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op
26 januari 1983, beraadslagend over voorstel F - 297;
Overwegende dat:
hoger gelegen gronden in hydrologisch opzicht samenhang
vertonen met lager gelegen gronden en wel door de omstandigheid dat neerslag op hoger gelegen gronden wordt afgevoerd naar lager gelegen gebieden en de watergangen in de
lager gelegen gebieden derhalve ook water afvoeren van hoger gelegen gebieden;
volgens voorstel F - 297 hoger gelegen gebied, dat hydrologisch een eenheid vormt met lager gelegen gebieden ten westen en ten zuiden van het Apeldoorns Kanaal, niet in waterschapsverband zal worden opgenomen;
bij een eerdere reorganisatie eveneens geen rekening is
gehouden met de hydrologische samenhang - bedoeld wordt met
name de reorganisatie om te komen tot de oprichting van het
Polderdistrict Groot Haas en Waal - en dat ook bij een eerdere reorganisatie hoog gelegen gebied in het Montferland
nog niet in waterschapsverband is opgenomen;
bij bestendiging van het vigerende beleid bij de voorgenomen reorganisaties van de Polderdistricten c.q. Waterschappen Noordwest-Veluwe, Arkemheen, Barneveidse Beek, Lunterse
Beek, Wageningen en Ede eveneens hoog gelegen gebieden, die
een hydrologische eenheid vormen met laag gelegen gebieden,
niet zijn, respectievelijk niet zullen worden ingedeeld in
waterschapsverband, hetwelk afbreuk lijkt te doen aan opvattingen over rechtsgelijkheid en solidariteit.
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten in deze zittingsperiode te onderzoeken of het wenselijk is, dat de gehele
provincie Gelderland in waterschapsverband wordt gebracht en in
deze zittingsperiode verslag te doen en wel op een zodanig tijdstip dat mogelijke daaruit voortvloeiende voorstellen ook nog
binnen bovengenoemde termijn in procedure kunnen worden gebracht; en gaan over tot de orde van de dag."
Het daarop volgende onderzoek betreft:
Het hooggelegen centrale Veluwegebied, het hooggelegen gebied
bij Nijmegen en Groesbeek en een gedeelte van Montferland (zie
kaart 1).
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Deze gebieden hebben gemeen dat zij hooggelegen zijn, vrijwel
geen zichtbare afwatering vertonen, maar ondergronds water afvoeren naar de lager gelegen gebieden en vooralsnog niet in waterschapsverband zijn opgenomen. De problematiek van het onderzoek spitst zich toe op de volgende vraagstelling:
Hoe groot is de mate van samenhang tussen de hoger gelegen
a
gebieden in het bijzonder de ongereglementeerde gebieden,
en de lager gelegen gebieden in hydrologisch opzicht?
Wat betekent de vastgestelde samenhang in financieel opb
zicht voor de betreffende gebieden?
Voor de beantwoording van vraag a is onderzoek verricht naar de
hydrologische aspecten van zowel de hoger gelegen gebieden als
de lager gelegen gebieden. Hierbij gaat het vooral om hydrologische relaties en verhoudingen. Dit onderzoek vormt het eerste
gedeelte van het totale onderzoek. (Deelonderzoek 1).
Vraagstelling b heeft betrekking op de bepaling van de mate van
belang dat de verschillende gronden hebben bij de taakuitoefening van het waterschap, met name met betrekking tot de waterbeheersingstaak.
De behandeling ervan vindt in de voor u liggende nota plaats en
betreft het tweede gedeelte van het totale onderzoek (Deelonderzoek II).
Deelonderzoek II werd, evenals deelonderzoek 1, uitgevoerd door
de heer ir. J.H. de Haan met ondersteuning van financiele deskundigheid binnen de dienst Waterbeheer, met name de heer
W.C.J. van Roosmalen.
Dit deelonderzoek werd, evenals deelonderzoek 1, voor de opzet,
methodiek en de uitwerking begeleid door een commissie met dezelfde leden.
De commissie van deskundigen op het gebied van de waterhuishouding was als volgt samengesteld:
ir. H.J. Colenbrander; Commissie voor Hydrologisch Onderzoek-TNO te 's-Gravenhage;
ir. A.J. Grandjean; directeur Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg in de provincie Gelderland;
prof.dr.ir . W.H. van der Molen; Landbouwhogeschool te Wageningen;
ir. F.C. Verhoef; dienst Waterbeheer, secretaris van de
commissie.
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UITGANGSPOSITIE
Voor de uitwerking van deelonderzoek II worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
-

Het deelonderzoek dient binnen het kader van het Gelders
Waterschapsreglernent te worden uitgevoerd. Dit betekent dat
voor de vaststelling van de financiële consequenties voor
eventuele opname van de hoger gelegen gronden van de provincie Gelderland in waterschapsverband, uitgegaan wordt
van de mate waarin ongebouwde en gebouwde eigendommen belang hebben bij de taken van het waterschap, met name de
waterbeheersingstaak.

-

Bij de vaststelling van de mate van belang wordt uitgegaan
van de resultaten van het hydrologisch onderzoek (Deelonderzoek 1), alsmede van bestaande regelingen op basis waarvan de bestaande belangenafweging op de lager gelegen gronden plaatsvindt.
De inbreng van de bestaande regelingen is van belang daar
bij de vaststelling en toepassing van de criteria welke de
mate van belang aangeven, rekening wordt gehouden met de
bestaande situatie. De regelingen hebben betrekking op de
belangenverhouding tussen ongebouwde en gebouwde eigendommen, alsmede op het verschil in belang binnen de gebouwde
eigendommen als gevolg van het verschil in waterbezwaar.

-

Bij de vaststelling van de bijdrage van de hoger gelegen
gronden aan de kosten van de lager gelegen gronden wordt
uitgegaan van de kosten in het begrotingsjaar 1983.
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3

UITWERKING FINANCIELE CONSEQUENTIES

3.1

Opzet van het onderzoek
De centrale vraagstelling voor deelonderzoek II heeft betrekking
op de mate waarin de hoger gelegen gebieden dienen bij te dragen
aan de waterbeheersingskosten welke gemaakt worden in de lager
gelegen gebieden.
Dit betekent dat op de gin of andere wijze een kostenverdeling
tussen de hoger gelegen gebieden en de lager gelegen gebieden
moet worden gemaakt. Het betreft met name de kosten voor de waterbeheersing, daar de hoger gelegen gebieden enkel via de waterbeheersing belang hebben bij de taken van het waterschap.
Het inzicht in de verdeling van de waterbeheersingskosten tussen
de hoger gelegen gebieden en de lager gelegen gebieden kan voldoende zijn om een beleidsafweging te doen betreffende de opname
van de gehele provincie Gelderland in waterschapsverband.
Voor de beantwoording van bovengenoemde vraagstelling wordt uitgegaan van een methodiek, welke afgestemd is op de vigerende
lastenregelingen, waarbij het Gelders Waterschapsreglement als
grondslag fungeert.
In het navolgende worden achtereenvolgens behandeld:
gebiedsindeling op grond van hydrologische invloed.
a
Het aangeven van het belang waarbij de criteria zowel naar
b
aard als naar inhoud worden behandeld.
De indeling van. de zones met de hieraan verbonden hydroloc
gische verhoudingen.
De bepaling van de hoeveelheid ongebouwd en gebouwd over
d
het onderzoeksgebied.
De waterbeheersingskosten in de bestaande situatie.
e
Uit ad c, d en e volgt de vaststelling van de bijdrage van
f
de hoger gelegen gronden aan de totale waterbeheersingskosten van de lager gelegen gronden.

3.2

Methode en resultaat

3.2.1 Gebiedsindeling op grond van hydrologische invloed.
Om de kostenverdeling tussen de hoger gelegen gebieden en de
lager gelegen gebieden vast te stellen, is het noodzakelijk de
begrenzing tussen de gebieden met verschillende hydrologische
invloed aan te geven, alsmede die hoger gelegen gebieden te
localiseren welke een zeer geringe hydrologische invloed uitoefent op het laaggelegen gebied.
Globaal kan worden gesteld dat het laaggelegen gebied met name
daar gelegen is waar zichtbare afwatering in de vorm van sloten
en greppels voorkomt. De overige gebieden worden getypeerd als
het hoger gelegen gebied.
Dit betekent dat voor de begrenzing van genoemde gebieden de
grens zichtbare afwatering uit het hydrologisch onderzoek (deelonderzoek 1) kan worden genomen.
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In het hoger gelegen gebied wordt nog een onderscheid gemaakt
tussen het meest hooggelegen gebied, ook wel de zeer hooggelegen
zone genoemd, en de overgangszone. De grens tussen laatstgenoemde
gebieden komt overeen met de grens ondiepe, onzichtbare afwatering uit het hydrologisch onderzoek.
Op kaart 2 wordt de gebiedsindeling weergegeven.
De grondgebruiksvormen welke ten behoeve van de kostenverdeling
tussen de hoger gelegen gronden en lager gelegen gronden dienen
te worden onderscheiden zijn:
ongebouwd
gebouwd gerioleerd, lozing effluent op water buiten
de grenzen van het waterschap
gerioleerd, lozing effluent op water binnen
de grenzen van het waterschap
niet-gerioleerd.
3.2.2 Belang
Het begrip belang heeft, behalve baat hebben bij een goede uitoefening van de waterbeheersingstaak ook de inhoud gekregen van
het veroorzaken van overlast waarmee wordt bedoeld dat het hoger
gelegen gebied wateroverlast kan veroorzaken in het lager gelegen gebied indien het waterschap de waterbeheersingstaak in het
lager gelegen gebied niet zou vervullen.
Voor de bepaling van de mate van belang c.q. mate van overlast
van ongebouwde en gebouwde eigendommen wordt uitgegaan van:
1
De hydrologische gegevens, verkregen uit het hydrologisch
onderzoek (deelonderzoek U.
Hierbij gaat het om de afvoernormen van het ongebouwd, welke in maatgevende winter- of voorjaarssituatie voorkomen.
2

De belangenverhouding tussen ongebouwde en gebouwde eigendommen (in vervolg als ongebouwd en gebouwd aangeduid).
In schrijven van 12 augustus 1959 betreffende heffing gebouwde eigendommen stelt Gedeputeerde Staten van Gelderland
dat de belangen van de gebouwde en ongebouwde eigendommen
niet exact zijn te bepalen en dat de belangenverhoudingen
met betrekking tot waterafvoer en bemaling op redelijke
wijze zijn te benaderen door aan gin hectare (fictief) gebouwd driezevende maal het belang toe te kennen als aan gin
hectare ongebouwd (zie bijlage 1).

3

De wijze waarop de lozing van het water van het verharde
oppervlak (gebouwd) plaatsvindt.
Indien het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie
op het water buiten de grenzen van het waterschap wordt
geloosd, wordt hiermede het belang van gebouwde eigendommen
verminderd (50%).
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3.2.3 Globale zone-indeling met hydrologische verhoudingen
De begrenzing van de zones wordt afgeleid uit kaart 2, waarin
een drietal gebieden zijn onderscheiden t.w.:
het laaggelegen gebied, waar de overtollige neerslag via
een (zeer) ondiepe grondwaterstroming snel tot afvoer komt
in de aanwezige watergangen (sloten en greppels) aangeduid
met zone 1;
de overgangszone, waar de overtollige neerslag zowel via
een diepe als een ondiepe grondwaterstroming tot afvoer
komt, aangeduid met zone II;
het meest hooggelegen gebied (de zeer hooggelegen zone),
waaruit de overtollige neerslag via een diepe grondwaterstroming zeer traag tot afvoer komt, aangeduid met zone III.
De verhouding tussen de zones is gebaseerd op de afvoernormen
uitgedrukt in liters per seconde per hectare, welke in het
hydrologische onderzoek impliciet zijn opgenomen.
Deze afvoernormen verschillen per gebied, maar ook in de situatie, waarin de maatgevende afvoer in het laaggelegen gebied
voorkomt.
In het grootste gedeelte van het deelgebied Noord-Veluwe is voor
het laaggelegen gebied de voorjaarssituatie met een relatief
hoge afvoernorm afkomstig vanuit het hoger gelegen gebied, te
weten de overgangszone. maatgevend.
Op de West-Veluwe is voor het laaggelegen gebied de wintersituatie met een relatief lage afvoernorm vanuit het hoger gelegen
gebied, te weten de overgangszone, maatgevend.
Dit heeft tot gevolg dat de verhouding tussen de zones op de
Noord-Veluwe verschilt van de verhouding tussen de zones ter
plaatse van de West-Veluwe.
De begrenzing van de zones, alsmede de verhouding tussen de
zones, zijn per deelgebied aangegeven op kaart 3.
Uit deze kaart blijkt dat aan de meest hooggelegen gebieden aangeduid met zone III, in verhouding tot het laaggelegen gebied
aangeduid met zone 1, een lage waarde wordt toegekend.
Nadrukkelijk dient te worden gesteld, dat de verhouding tussen
de zones enkel ten doel heeft om de minimale financile bijdrage
voor het hoger gelegen gebied te kunnen vaststellen. Binnen zone
1 kunnen zich verschillen voordoen in belang (b.v. bemalen/nietbemalen gebied). Onderhavige onderzoek leent zich dan ook niet
voor een classificatie voor het laaggelegen gebied.
De indeling in deelgebieden is tot stand gekomen op grond van de
hydrologie en de in het verleden doorgevoerde reorganisatie. Als
deelgebieden voor de financile uitwerking zijn onderscheiden
Oost-Veluwe, Noord-Veluwe, West-Veluwe, Zuid-Veluwe, Groesbeek
en Montferland.
Opgemerkt dient hierbij te worden:
Het gebied Hattem behoort in hydrologisch opzicht tot het
deelgebied Noord-Veluwe. Het gebied Schuitenbeek behoort in
hydrologisch opzicht tot de West-Veluwe.

-

-

-

-

10

-

De recentelijk doorgevoerde reorganisatie van de waterschappen op de Noord- en Oost-Veluwe toont aan dat het gebied Hattem is toegevoegd aan het gebied Oost-Veluwe en dat
het gebied Schuiteribeek is toegevoegd aan het gebied
Noord-Veluwe.
De gebieden Arkemheen en Hierdense Beek zijn bij de financi ë le opzet niet betrokken daar van beide gebieden het
grootste gedeelte nagenoeg geen hydrologische relatie vertoont met het ongereglementeerde gebied op de Veluwe.
Het gebied Arnhem-Rheden met de uitloop naar de regio Dieren en het gebied Nijmegen zijn buiten beschouwing gelaten
in verband met de relatief zeer geringe invloed via de
grondwaterstroming op het laaggelegen gebied.
Deelgebied Groesbeek, dat reeds in zijn geheel in waterschapsverband is opgenomen, is in de financi ë le opzet meegenomen zijnde deel uitmakend van het hooggelegen gebied
van de regio Nijmegen-Groesbeek.

3.2.4 Bepaling hoeveelheid ongebouwd en gebouwd
Ongebouwd
Voor de bepaling van de hoeveelheid ongebouwd wordt, zoals gesteld in het Gelders Waterschapsreglement, het criterium oppervlakte gehanteerd. De oppervlakte ongebouwd per zone wordt afgeleid uit het hydrologisch onderzoek:
zone 1 t.p.v. het laaggelegen gebied op de Veluwe betreft
een oppervlakte gelegen tussen 85.000 ha en 90.000 ha;
zone II t.p.v. de overgangszone op de Veluwe omvat een oppervlakte gelegen tussen 45.000 ha en 50.000 ha;
zone III t.p.v. de meest hooggelegen delen op de Veluwe omvat een oppervlakte van circa 65.000 ha;
-

-

-

Voor de deelgebieden (zie kaart 3) is de oppervlakte (hectaren)
per zone als volgt:
zone
deelgebi~'..

1

II

III

totaal

Oost-Veluwe

± 39.000 ± 12.000 ± 10.500 61.500

Noord-Veluwe

± 17.000 ± 16.500 ± 22.500 56.000

West-Veluwe

± 28.000 ± 14.250 ± 16.000

Zuid-Veluwe

± 4.000

Groesbeek

± 2.000

-

-

58.250

± 16.000 20.000
± 2.200 4.900
700 r
±
Duitsland

Montferland

± 10.000

-

± 3.200 13.200
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Gebouwd
Voor de vaststelling van de hoeveelheid gebouwd wordt volgens
het Gelders Waterschapsreglement als maatstaf genomen een grootte in hectaren dat gelijk is aan een honderdste van het bedrag
in guldens van de kadastrale huur-waarde volgens het rijkskadaster (1 fictieve hectare = f 100,-- kadastrale huurwaarde). Uitzondering hierop is het gebouwd van de waterschappen van de Barneveldse Beek en de Lunterse Beek: bij deze waterschappen komt
1 fictieve hectare overeen met f 200,-- kadastrale huurwaarde.
Uitgaande van de woningvoorraad per kern/buitengebied op 1 januari 1983 (zie engute naar inwoners en woningen, verricht door
de provincie Gelderland, dienst ROV) en de normstelling voor de
kadastrale huur-waarde per gemiddelde wooneenheid, levert het
aantal fictieve hectaren per kern/buitengebied op.
Het totaal aantal fictieve hectaren per zone en per deelgebied
is een optelsom en komt tot stand met behulp van kaart 3.
Per deelgebied zijn de fictieve hectaren gebouwd als volgt globaal verdeeld:
deelgebied...
Oost-Veluwe

Noord-Veluwe

1
100.000110.000

± 25.000

II
125.000130.000

± 30.000

III
< 5.000

5.00010.000

West-Veluwe

40.00045.000

30.00035.000

± 5.000

Zuid-Veluwe

5.00010.000

-

10.000
15.000

Groesbeek
Montferland

± 5.000
15.000/
20.000

-

± 15.000
5.0001
10.000

Als gevolg van de afwezigheid van de invloed van het stedelijk
gebied op het landelijk afwateringsstelsel dient te worden opgemerkt dat het gebouwd van de meeste kernen langs de zuidelijke
Veluwezoom, alsmede van de kernen Nijmegen, Harder-wijk en Ermelo
niet betrokken is bij bovengenoemde opzet.
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Onder landelijk afwateringsstelsel wordt verstaan een stelsel
van hoofdwatergangen en sloten, gelegen in een landelijk gebied
met een (zeer) ondiep grondwatersysteem.
3.2.5

Waterbeheers ingskosten
Ter bepaling van de bijdrage van de hoger gelegen gronden aan de
waterbeheersingskosten van de lager gelegen gronden wordt met
name uitgegaan van de waterschapsbegrotingen van het jaar 1983.
In die gebieden welke recentelijk in waterschapsverband zijn opgenomen, met name op de Oost- en Noord-Veluwe, zijn de waterbeheersingskosten ingeschat op basis van vergelijkingsgebieden en
normstelling. Bovenstaande geeft tevens aan dat uitgegaan wordt
van het huidige voorzieningenniveau dat door de waterschappen
wordt gerealiseerd.
Per waterschap zijn op basis van de begrotingen over het jaar
1983 de waterbeheersingskosten inclusief algemeen beheer vastgesteld.
Voor de Veluwe betekent dat per deelgebied:
Oost-Veluwe
± f 8.000.000,--;
Noord-Veluwe
± f 1.600.000,--;
West-Veluwe
± f 2.400.000,--;
Zuid-Veluwe
± 5 325.000,--.

3.2.6

Voor het deelgebied Groesbeek:

±f

250.000,--.

Voor het deelgebied Montferland:

±f

1.150.000,--.

Vaststelling van de bijdrage van de hoger gelegen gronden aan de
waterbeheersingskosten van de lager gelegen gronden.
Met behulp van de verhoudingen tussen de zones, de hoeveelheid
ongebouwd en gebouwd, alsmede de belangenverhouding tussen ongebouwd en gebouwd en de reducties voor gebouwd als gevolg van lozing op water buiten de grenzen van het waterschap, worden het
aantal "reken"eenheden bepaald welke voor het betreffende deelgebied van toepassing zijn.
De waterbeheersingskosten gedeeld door het aantal "reken"eenheden, levert de prijs per rekeneenheid voor het betreffende deelgebied op.
Het aantal rekeneenheden per zone vermenigvuldigd met bovengenoemde prijs per rekeneenheid, geeft de bijdragen van de onderscheiden zones, gesplitst in ongebouwd en gebouwd, aan de water~
beheersingskosten in het betreffende deelgebied weer.
In bijlage 2 is per deelgebied genoemde opzet uitgewerkt.
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De bijdragen, op basis van de begroting 1983, zijn per deelgebied:
deelgebied\

III

II

1

Oost-Veluwe

± f 6.825.000,-- ± f 1.120.000,-- + f 10.000,-

Noord-Veluwe

± f

West-Veluwe

±

Zuid-Veluwe

±5

300.000,--

-

+ f 25.000,--

Groesbeek

± t 210.000,—

-

+ t 40.000,--

Montferland

±

-

±

f

700.000,-- ±

5

40.000,--

±f

400.000,-- ±

5

30.000,

850.000,-- ±

5 2.000.000,--

5 1.140.000,--

f

10.000,--

Uit bovenstaande blijkt dat de hoger gelegen gronden van de Veluwe aan de waterbeheersingskosten t.b.v. de lager gelegen gronden circa 5 2.300.000,-- op basis van de begroting 1983 dienen
bij te dragen.
Dit betekent in procenten minimaal 20% van de totale waterbeheersingskosten in het lager gelegen gebied op de Veluwe.
Daar de vraagstelling van onderhavig onderzoek (zie inleiding)
met name gericht is op de ongereglementeerde gebieden van Gelderland, dient bovengenoemd bedrag en percentage verminderd te
worden met de bijdrage welke aan het reeds in waterschapsverband opgenomen hoger gelegen gebied van de Oost-Veluwe met name
de overgangszone is toegeschreven. Nadat de aanpassing is verricht blijkt dat de hoger gelegen, ongereglementeerde gronden
van de Veluwe aan de waterbeheersingskosten ten behoeve van de
lager gelegen gronden circa 5 1.200.000,-- op basis van de begroting 1983 dienen bij te dragen. Dit betekent in procenten
circa 10% van de totale waterbeheersingskosten in het lager
gelegen gebied op de Veluwe.
Voor de deelgebieden Groesbeek en Montferland is de totale bijdrage van het hoger gelegen gebied aan de jaarlijkse waterbeheersingskosten van het lager gelegen gebied circa f 40.000,-respectievelijk circa 5 10.000,-- hetgeen in procenten circa 15%
respectievelijk circa 1% betekent.
Gecorrigeerd op het reeds in waterschapsverband opgenomen hoger
gelegen gebied, levert dit voor het ongereglementeerde, hoger
gelegen gebied van Montferlarzd een lage bijdrage op op basis van
de begroting 1983.
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Het hoger gelegen gebied van Groesbeek is in zijn geheel opgenomen in waterschapsverband; de financile resultaten rechtvaardigen de in het verleden doorgevoerde reglementering voor dit
gebied.

/

•;f.chrift,

in twc2vcud, aan de heerdirecteur-hc.cfdirtenjeur van de
waterstaat, in vrbnb et r;crt d.d. 11 april 1959.nr.
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Heffinggebouwde eigendommen.
P. W. v. GELAND
GEREG.
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Bijlage 1

BIJLAGEN: DATUM EN NUMMER: VERZONDEN:
12 augustus 1959, 19 ai' 1Z9
nr. 3520193-1201.

21

--.
\
inde
k heffing van lasten over de gebouw e eigenIet betrkot
dommen in de polderdistricten, zouden wij gaarne zien dat deze
belasting zou worden gebaseerd op een gesplitste begroting, met
andere woorden dat de heffing zou plaats vinden naar rato van
het belang, dat de gebouwde eigendommen hebben bij de taken van
het polderdistrict.
Ten einde op dit punt aan al te zeer uiteenlopende grondslagen
te ontkomen, hebben wij ons beraden omtrent de normen, naar welke
het gebouwd in het algemeen zou dienen bij te dragen in de kosten van de waterschapshuishouding.
De bemoeiingen van het polderdistrict hebben wij daartoe onderscheiden in:
dijkszorg;
wegenzorg;
waterbeheersing, te splitsen in
waterafvoer en bemaling;
watervoorziening.
Ons ervan bewust, dat de belangen van de gebouwde en ongebouwde
eigendommen bij deze taken niet exact zijn te bepalen, zijn wij
niettemin van oordeel dat voor het beoogde doel de belangenverhoudingen op redelijke wijze zijn te benaderen en wel als volgt:
dijkszorg: 1 ha (fictief) gebouwd heeft drie maal zoveel belang a18 1 ha ongebouwd;
wegenzorg: 1 ha (fictief) gebouwd heeft anderhalf maal zoveel
belang als 1 ha ongebouwd;
waterafvoer en bemaling: 1 ha (fictief) gebouwd heeft drie
zevende maal zoveel belang als 1 ha
ongebouwd;
watervoorziening: gebouwde eigendommen hebben geen belang.
Het komt ons wenselijk voor dat de lastenheffing op basis van
gemelde belangenverhoudingen wordt geregeld. De kosten van de
administratieve en van de technische dienst zullen evenredig
dienen te worden omgeslagen, terwijl met de kosten wegens geldleningen zullen moeten worden belast de objecten, waarvoor de
gelden zijn geleend. Inkomsten van betekenis, voortspruitende
uit eigendommen, zullen naar evenredigheid in mindering zijn te
brengen.
-Indien -

RETOUR

-

Aan het bestjr vanhUt
polderdistrict z.o.z.
b. 18-8-1959 Ot.

PROVII'TCIE GELDERLJWD.

Eerste vervolgblad van brief van G.S.
d.d. 12 augustus 1959, nr. 3520/93-1201.

Indien het polderdistrict in waterbeheersingsafdelingen is verdeeld,
zal de lastenheffing per afdeling dienen te worden bezien.
In een zodanige gefixeerde fiscale opzet is uiteraard geen plaats
voor toepassing van een vermenigvuldigingsfactor en is vastlegging
van het begrip fictieve oppervlakte een gebiedende eis.
Ter bereiking van het beoogde resultaat ligt het in ons voornemen
aan de Staten de nodige voorstellen te doen tot wijziging van het
Reglement voor de polderdistricten, waarbij, wat laatstgemeld punt
betreft, onze gedachten uitgaan naar het gelijk stellen van
f. 100,-- kadastrale huurwaarde met 4n fictieve ha.
Deze formule, welke thans door een drietal polderdistricten in de
praktijk wordt toegepast (vermenigvuldigingsfactor 2), geeft In
het kader van de nagestreefde constellatie bevredigende uitkomsten en paart daaraan het voordeel een bij uitstek gemakkelijke
rekenfactor te vormen.
Wij zijn ervan overtuigd dat een stelsel van lastenheffing volgens
de aangeduide normen de billijkheid zoveel mogelijk benadert en
voor de betrokken belastingplichtigen begrijpelijker en meer aanvaardbaar zal zijn dan de huidige regeling.
Wij zullen het op prijs stellen zo mogelijk op korte termijn Uw
beschouwingen omtrent het vorenstaande te vernemen, ook indien In
Uw polderdistrict de gebouwde eigendommen niet in de lasten zijn
betrokken.
De Gedeputeerde Staten
der provincie Gelderland,
, voorzitter.
a

, griffier.

Baarbroeksehe dijk en Angerlosche Zomerdijken.
Bomrnelerwaard beneden den leidijk.
3orne1erwaard boven de Meidijk.
5rusrense bandijk.
:5. Circul van de Ooij en Ii11ingen.
Hatteni.
Lek en Linge.
Lijmers.
Nederbetuwe.
Oude Rijn.
Overbetuwe.
Rijk van Iijmegen en Laas en Waal.
Tielerwaard.
1 4-.Arkernheen.
15. IJs selland.
1 6,NoordWe st-Veluwe.

BIJLAGE 2
VASTSTELLING FINANCIELE BIJDRAGEN PER DEELGEBIED

Bijlage 2A
Oost-Veluwe
a Gegevens
-

Gebied Brummen-Voorst (excl. regio Dieren)
tabel
Verhouding

zone 1
zone II
zone III
-

<

20
5
1

ongebouwd
(ha)

gebouwd
(fictieve
ha)

± 11.000
± 3.000
± 5.000

4- 13.000
± 25.000
± 1.000

Gebied Veluwe/Hattem/Grift-Apeldoorns kanaal
tabel
Verhouding

zone 1
zone II
zone III

-

<

20
5
1

gebouwd
(fictieve
ha)

± 28.000

± 90.000
± 100.000
± 1.000

±
±

9.000
5.500

De belangenverhouding gebouwd/ongebouwd: 3/7
De reductie voor het gebouwd in die gebieden waar lozing
van effluent op buitenwater plaatsvindt: 50.
1 fictieve hectare komt overeen met f 100,-- kadastrale
huurwaarde.
De totale waterbeheersingskosten per jaar:
gebied Bruinmen-Voorst: ± 5 1.700.000,-gebied Veluwe/}{attem/Grift-Apeldoorns kanaal:
f 6.000.000,--/f 6.500.000,--.

Bepaling aantal rekeneenheden

-

ongebouwd
(ha)

Gebied Brummen-Voorst
Ongebouwd
11.000 ha x 20
= 220.000
= 15.000
3.000 ha x 5
1.000
5.000 ha x 0,2 =
236.000
Totaal

eenheden
eenheden
eenheden
eenheden
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Gebouwd
13.000 fict. ha x 20
x 3/7 (x0,50) = ± 55.000
25.000 fict. ha x 5
x 3/7 (x0,50) = ± 30.000
= +
100
1.000 fict. ha x 0,2 x 3/7
Totaal
± 85.100

eenheden
eenheden
eenheden
eenheden

Totaal aantal rekeneenheden ongebouwd en gebouwd: ± 320.000
eenheden.
Gebied Veluwe/Hattem/GriftOngebouwd
= 560.000
28.000 ha x 20
9.000 ha x 5
= 45.000
1.100
5.500 ha x 0.2 =
606.100
Totaal
±

peldoorns kanaal.
eenheden
eenheden
eenheden
eenheden

Gebouwd
90.000 fict. ha x 20
x 3/7 (x 0.50) = ± 430.000
100.000 fict. ha x 5
x 3/7 (x 0,50) = ± 117.000
1.000 fict. ha x 0.2 x 317
+
100
Totaal
± 547.100

eenheden
eenheden
eenheden
eenheden

Totaal aantal rekeneenheden ongebouwd en gebouwd: + 1.153.000
eenheden.
c Bepaling prijs per rekeneenheid
De totale waterbeheersingskosten gedeeld door het aantal rekeneenheden:
-

Gebied Bruiïuten-Voorst
f 1.700.000.--1320.000 = 5 5,31
Gebied Veluwe/Hattem/Grift-Apeldoorns kanaal
f 6.250.000/1.153.000 = 5 5,42

d Vaststelling van de bijdragen per zone in afgeronde bedragen:
-

Gebied Brumrnen-Voorst

zone 1
zone II
zone III
-

ongebouwd

gebouwd

f 1.170.000,--

f 290.000,--

f

f

80.000,-5.000,--

<

f
5

160.000,-1.000,--

Gebied Veluwe/Hattem/Grift-Apeldoorns kanaal

zone 1
zone II
zone 111

ongebouwd

gebouwd

5 3.035.000,--

5 2.330.000,--

f

5

244.000,-6.000,--

f
f

634.000,-500,--

Bijlage 2B
Noord-Veluwe
a Gegevens
tabel
Verhouding

zone 1
zone II
zone III
-

25
20
1

ongebouwd
(ha)

gebouwd
(fictieve
ha)

± 17.000
+ 16.500
± 22.500

± 25.000
± 30.000
± 6.000

De belangenverhouding gebouwd/ongebouwd: 3/7.
De reductie voor het gebouwd in die gebieden waar lozing van
effluent op buitenwater plaatsvindt: 50%.
1 fictieve hectare komt overeen met f 100,— kadastrale huurwaarde.
De totale waterbeheersingskosten per jaar zijn ± f 1.600.000,--.

b Bepaling aantal rekeneenheden
Ongebouwd
17.000 ha x 25 =
16.500 ha x 20 =
22.500 ha x 1 =

425.000 eenheden
330.000 eenheden
22.500 eenheden

Totaal

777.500 eenheden

Gebouwd
25.000 fict. ha x 25 x 317 (x0,50) = ± 134.000 eenheden
30.000 fict. ha x 20 x 3/7 (x0,50) = ± 128.000 eenheden
6.000 fict. ha x 1 x 317 (x0,50) = ± 1.500 eenheden
Totaal

± 263.500 eenheden

Totaal aantal rekeneenheden ongebouwd en gebouwd: ± 1.041.000 eenheden.
c Bepaling prijs per rekeneenheid
De totale waterbeheersingskosten gedeeld door het aantal rekeneenheden:

f

1.600.000,—/1.041.000

=f

1,54

-2--

d Vaststelling van de bijdragen per zone in afgeronde bedragen:
ongebouwd
zone 1
zone II
zone III

f 655.000,-5 508.000.-f 35.000,—

gebouwd
206.000,—
197.000,-2.500.--

f
f
5

Bijlage 2C
West-Veluwe
a Gegevens
tabel
Verhouding

zone 1
zone II
zone III
-

18
6
1

ongebouwd
(ha)
28.000
14.250
16.000

gebouwd
(fictieve
ha)
40.000 - 45.000
30.000 - 35.000
± 5.000

De belangenverhouding gebouwd/ongebouwd: zie 1 fict. ha =
5 200,-- kadastrale huurwaarde.
De reductie voor het gebouwd in die gebieden waar lozing van
effluent op buitenwater plaatsvindt: 50%.
1 fictieve hectare komt overeen met f 200,-- kadastrale huurwaarde.
De totale waterbeheersingskosten per jaar ± f 2.400.000,--.

b Bepaling aantal rekeneenheden
Ongebouwd
28.000 ha x 18 =
14.250 ha x 6 =
16.000 ha x 1 =
Totaal

504.000 eenheden
85.500 eenheden
16.000 eenheden
605.500 eenheden

Gebouwd
45.000 fict. ha x 18 (x 0.50) = ± 770.000 eenheden
35.000 fict. ha x 6 (x 0.50) = ± 190.000 eenheden
5.000 fict. ha x 1 = ± 5.000 eenheden
Totaal
965.000 eenheden
Totaal aantal rekeneenheden ongebouwd en gebouwd ± 1.570.000 eenheden.
c Bepaling prijs per rekeneenheid
De totale waterbeheersingskosten gedeeld door het aantal rekeneenheden:
5 2.400.000,—/1.570.000 = f 1,53.
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d Vaststelling van de bijdragen per zone voor de West-Veluwe in afgeronde bedragen:

zone 1
zone II
zone III

ongebouwd

gebouwd

f 770.000,—
5 130.000,—

f 1.180.000,--290.000,-f
8.000,-5

f 25.000,—

Bijlage 2D
Zuid-Veluwe
a Gegevens
tabel
Verhouding

zone 1
zone III
-

45
1

ongebouwd
(ha)

gebouwd
(fictieve
ha)

± 4.000
± 16.000

± 6.000
± 10.000

De belangenverhouding gebouwd/ongebouwd: 317.
De reductie voor het gebouwd in die gebieden waar lozing van
effluent op buitenwater plaatsvindt: 50%.
1 fictieve hectare komt overeen met f 100,-- kadastrale huurwaarde.
De totale waterbeheersingskosten per jaar ± f 325.000.--.

b Bepaling aantal rekeneenheden
Ongebouwd
4.000 ha x 45 = 180.000 eenheden
16.000 ha x 1 = 16.000 eenheden
Totaal 196.000 eenheden
Gebouwd
6.000 fict. ha x 45 x 3/7 (x 0.50) = ± 58.000 eenheden
10.000 fict. ha x 1 x 3/7 (x 0.50) = ± 2.000 eenheden
60.000 eenheden
Totaal
Totaal aantal rekeneenheden ongebouwd en gebouwd: ± 256.000 eenheden.

c

Bepaling prijs per rekeneenheid.
De totale waterbeheersingskosten gedeeld door het aantal rekeneenheden:
f 325.000,—/256.000 = 5 1,27.

d Vaststelling van de bijdragen per zone in afgeronde bedragen:

zone 1
zone 111

ongebouwd

gebouwd

f 228.000,-f 20.000,--

f 73.000,-f 2.500,--

bijlage 2E
Groesbeek

a

Gegevens
tabel
Verhouding

zone 1
zone III
-

12
1

ongebouwd
(ha)
± 2.000
± 2.200

gebouwd
(fictieve
ha)
5.000
15.000

De belangenverhouding gebouwd/ongebouwd: 317
De reductie voor het gebouwd in die gebieden waar lozing van
effluent op buitenwater plaatsvindt: 50%.
1 fictieve hectare komt overeen met f 100,-- kadastrale huurwaarde.
De totale waterbeheersingskosten per jaar ± f 250.000,--.

b Bepaling aantal rekeneenheden
Ongebouwd
2.000 ha x 12 = 24.000 eenheden
2.200 ha x 1 = 2.200 eenheden
26.200 eenheden
Totaal
Gebouwd
5.000 fict. ha x 12 x 317 (x 0.50) = ± 13.500 eenheden
15.000 fict. ha x 1 x 3/7 (x 0.50) = + 5.000 eenheden
Totaal
± 18.500 eenheden
Totaal aantal rekeneenheden ongebouwd en gebouwd ± 45.000 eenheden.
c Bepaling prijs per rekeneenheid
De totale waterbeheersingskosten gedeeld door het aantal rekeneenheden:
f 250.000,—/45.000 = f 5,56.
d Vaststelling van de minimale bijdragen per zone in afgeronde bedragen:

zone 1
zone 111

ongebouwd

gebouwd

5
5

5
5

133.000,-12.000,--

75.000,-28.000,--

Bijlage 2F

a Gegevens
tabel
Verhouding

zone 1
zone III
-

50
1

ongebouwd
(ha)
± 10.000
± 3.200

gebouwd
(fictieve
ha)
15.000 - 20.000
5.000 - 10.000

De belangenverhouding gebouwd/ongebouwd: 3/7
De reductie voor het gebouwd in die gebieden waar lozing van
effluent op buitenwater plaatsvindt: 50%.
1 fictieve hectare komt overeen met f 100,-- kadastrale huurwaarde.
De totale waterbeheersingskosten per jaar ± f 1.150.000,--.

b Bepaling aantal rekeneenheden
Ongebouwd
10.000 ha x 50 = 500.000 eenheden
3.200 ha x 1 =
3.200 eenheden
Totaal 503.200 eenheden
Gebouwd
15.000 fict. ha x 50 x 3/7 (x 0.50) = ± 200.000 eenheden
5.000 fict. ha x 1 x 317 (x 0.50) = +
2.500 eenheden
Totaal
± 202.500 eenheden
Totaal aantal rekeneenheden ongebouwd en gebouwd ± 706.000 eenheden.
c Bepaling prijs per rekeneenheid
De totale waterbeheersingskosten gedeeld door het aantal rekeneenheden:
f 1.150.000,--1706.000 = f 1,63.
d Vaststelling van de bijdragen per zone in afgeronde bedragen:

zone 1
zone 111

ongebouwd

gebouwd

5 815.000,-5 5.000,--

5 326.000,--

f
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