PLATFORM

Stijgendrioolrechtvraagtom
rechtvaardigeheffingsmaatstaf

Kostenveroorzaking is maatgevend
De tweedegedachte isdat wie de meeste
kosten veroorzaakt ook het meeste moet
betalen.Dezegedachte past bij het karakter
van een retributie en wint aan belang nu het
rioleringsbeheer zoveel duurder is geworden
dan voorheen.
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Her rioolrechtstaar in de belangstelling; enerzijds door destijging van liet tarie/in relatie tot dediscussieoverde lokale lastendruk, anderzijds doorde recenteaandacht voorhetwaterspoor. In dit artikelwordt betoogd dat het waterspoor met voordehand ligt alswordtgezocht naar een rechtvaardige hejfmgsmaatstajvoor een kostendekkend rioolrecht. Het zoeken in derichting van kostcuveroorzaking ligt meerin de rede. Voorgesteld wordt een rioolrecht te heffen van eigenaren, bestaande uit eenvast bedrag met daarnaast eenvariabelgedeelte, dat bijwoningen kan wordeugekoppeld
aan deWOZ/OZB en bij bedrijven aan hetverhard oppervlak.
Rioleringsbeheer isin de afgelopen jaren
een veel serieuzere taak geworden dan voorheen het geval was.Het besefdat overstorten
moeten worden aangepakt en dat verouderde
riolen vervangen moeten worden, is doorgedrongen tot alle gemeenten en zelfs tot
grote delen van de bevolking. Deze ontwikkeling is ruwweg begonnen in dejaren '80 en
heeft in dejaren '90een sterke impuls gekregen door de Wet milieubeheer. Met
rioleringsbeheer zijn grote bedragen
gemoeid: het vervangen van een riool m een
flinke straat kost algauw een miljoen gulden
en ook een randvoorziening bij een overstort
kost een bedrag van dergelijke orde van
grootte. Voor de bekostiging kan rioolrecht
als retributie worden geheven en om schommelingen tedempen kan een rioolfonds
worden ingesteld, zoals in veelgemeenten is
gedaan. Meerdere gemeenten verwachten
rond hetjaar 2005het rioolrecht te hebben
verhoogd tot een stabiel niveau van circa
300gulden per woning perjaar. Dit betekent
een aanmerkelijke lastenverzwaring door de
lokale overheid, momenteel een lastig item in
de landelijke politiek.

Rechtvaardige heffingsmaatstaven
gezocht
Met destijging van het rioolrecht begint
de vraag te knellen ofiedereen hetzelfde
bedrag moet betalen ofdat rechtvaardiger
heffingsmaatstaven denkbaar zijn. Deze vraag
isopgeheel uiteenlopende wijzen te beantwoorden.
Alsdoelstellingen van de riolering kunnen
globaal worden genoemd het beschermen van
de volksgezondheid tegen allerleiziekten, het
realiseren van een bewoonbare omgeving zonder stank- en wateroverlast en het beschermen
van het milieu. Uitgaande van deze doelstellingen en van artikel 229uit de Gemeente-

wet kunnen verschillendegrondslagen voor
het rioolrecht worden gekozen. Onderstaand
worden drie gedachten uiteengezet, die leiden
tot verschillende grondslagen voor het heffen
van rioolrecht en daaruit voortvloeiend tot
verschillende heffingsmaatstaven. Gekozen is
voot de volgende gedachten:
iedereen heeft profijt van riolering;
kostenveroorzaking is maatgevend;
het gaat om de mate van gebruik.

Iedereen heeft profijt van riolering
Deeerstegedachte isdat iedereen in hoge
mate profijt heeft vandeaanwezigheid van
riolering. Ofhet nu gaat om de volksgezondheid, het gemak van de aanwezigheid van de
riolering, het voorkomen van stank- en wateroverlast ofhet beschermen van het milieu, het
gaat ons allemaal aan en iedereen heeft er
profijt van.
Dezegedachte heeft profijt als grondslag
en kan worden vertaald tot een vast bedrag per
aangesloten object (per inwoner zou ook nog
denkbaar zijn!).De redenering isdan dat de
tiolering de reedsgenoemde vormen van
profijt verschaft en dat daarmee degebruikswaarde van het object stijgt. Dit is te beschouwen als profijt voor de eigenaar en dus kan er
van de eigenaar een vast bedrag worden
geheven. Mits de proportionaliteit in acht
wordt genomen kan nog onderscheid worden
aangebracht tussen woningen en bedrijven.
Sterkepunten van dezevastebedragen zijn de
eenvoudige toepasbaarheid en de consistente
redenering. Daarbij geniet heffing van deeigenaar voorkeur boven heffing van de gebruiker
vanwege lagere perceptiekosten.Alsnadeel van
rioolrecht alsvast bedrag per object kan
worden gezien dat alles en iedereen over één
kam wordt geschoren. Dit geldt temeer alser
geen onderscheid is tussen woningen en
bedrijven.
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Vanessentieel belang bij deze gedachte is
de vraag waardoor de kosten van het
rioleringsbeheer worden veroorzaakt. Bestudering van GRP's(gemeentelijke rioleringsplannen) maakt duidelijk dat de grootste
kostenposten de vervanging van verouderde
riolen en deaanleg van randvoorzieningen
zijn. Deze kosten hebben meestal veel meer
invloed op de hoogte van het rioolrecht dan
bijvoorbeeld de kosten voor gemalen ofreiniging ofenergie.Alswordt gedacht in de lijn
van kostenveroorzaking moet dus vooral
worden gekeken naar deze vaste kosten. Verder
kijkend komen dan alsnel delengteen de
dimensioneting van het rioolstelsel in beeld.
Bij uitgestrekte bebouwing zijn meer meters
rioolper object aanwezig dan bij compacte
bebouwing en dus veroorzaakt uitgestrekte
bebouwing meer kosten dan compacte. Een
groot aangesloten vethatd oppervlak leidt tot
zwaardere dimensionering van het rioolstelsel
en daarmee tot aanzienlijk hogere kosten.
Samenvattend wordt daarom geconcludeerd dat bij degedachte van kostenveroorzaking vooral moet worden gekeken
naar de vaste kosten die samenhangen met de
uitgestrektheid van debebouwing en het
verhard oppervlak. Vanwege de vaste kosten
ligt heffing van deeigenaar voor de hand.
Een uitwerking van dezegedachte isom te
heffen op basis van het aangesloten verhard
oppervlak per object. Dezemaatstaf lijkt voor
woningen niet de moeite waard: veel
metingen noodzakelijk met slechts beperkte
verschillen. Bij bedrijven zijn verschillen in
aangesloten verhard oppervlak aanzienlijk
groter en dientengevolge ook de mate van
kostenveroorzaking. Daarmee lijkt dit een
goede maatstafvoor bedrijven.
Voorwoningen iseen bruikbare uitwerking van dezegedachte om aan te sluiten
bij de waarde van deonroerende zaak (WOZ)
die wordt gebruikt bij OZB-heffing. Beargumenteerd kan worden dat een kostbare
woning meer profijt in dezin van waarde-vermeerdering door riolering heeft dan een goedkope woning. Verder kan worden beargumenteerd dat enerzijds uitgestrekte bebouwing
met een groot verhard oppervlak dikwijls in
behoorlijke mate samengaat met een kostbare
woning en anderzijds compacte kleine bouw
juist met goedkope woningen. Voor woningen
lijkt koppeling aan de OZB-heffing daarmee
een bruikbare heffingsmaatstaf Bij voorkeur
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tecombineren meteengedeeltevastbedrag.
Ditvoorkomteenaltegrotematevan differentiatie.
De mate van gebruik
Dederdegedachteisdatwiehetmeeste
gebruik maaktvanderiolering,hetmeeste
moetbetalen.Wanneerdematevangebruik
wordtgekozenalsgrondslagkanalleen
wordengehevenvandegebruiker, duseen
rioolafvoerrecht. Alsconcretevertalingvanhet
begripmatevangebruik kan wordengekozen
voordehoeveelheidgeloosdafvalwater, welke
opzijn beurt kanwordenafgeleid vandehoeveelheidgebruikt drinkwater. Laatstgenoemde
waardewordtdoorveel drinkwaterbedrijven
gemeren.Sterkpunt vandeze heffingsmaatstafisdesympathiekegedachtedatwiehet

drinkwaterverbruik, terwijldehoopdaarop
vaakwelmeespeelt bijdemotivatievoordeze
heffingsmaatstaf Alsbewijsvoering voordeze
srellinggeldtdathetdrinkwaterverbruik in
Nederland nietanders isingebieden met
relatiefduur waterdan ingebiedenmetgoedkoopwater.Zuinigomgaanmetdrinkwateris
meereen kwestievan bewustwordingenhet
aanleveren vanbruikbare tools,getuige het
succesvan drinkwatermaatschappijen opdit
vlak.
Deconclusiemoetdaaromzijndatde
matevangebruikgekoppeld aan drinkwaterverbruikalsheffingsmaatstaf minder geschikt
isvoorhet rioolrecht.
Bijdrinkwaterwinningenbij afvalwaterzuiveringiswelsprakevanbehoorlijke corre-

hetrioolrechtdaaromdikwijls welgepromoot.
Vanuitdeoptiekvanhetsmallewaterspooris
datverdedigbaar, maarvanuit degemeentelijke invalshoek alsbeheerdervandewegenen
deriolen,metdewenseenmethetrioolrecht
kostendekkend rioleringsbeheer tevoeren,ligt
degedachtevan koppelingvanhet rioolrechr
aanhetdrinkwaterverbruik nietvoordehand.
Aanbeveling
Degenoemdedriegedachten endedaaruit
afgeleide heffingsmaatstaven gevende
gemeenteeenzekerebeleidsruimtebijhet
vormgevenvandeverordening rioolrecht,
waarbij sterkuiteenlopende (politieke)keuzen
mogelijk zijn.Bovendienzijngenoemde maatstavenopmeerderewijzen tecombineren.Na
afweging vanverschillende mogelijkheden
lijkt eengecombineerde heffingsmaatstaf het
overwegenwaard,waarbijdelaatstegedachte
wordt losgelaten endeeerstetweegedachten
wordengecombineerd:
Woningen: rioolaansluitrecht heffen met
grondslagprofijt vandeeigenaar,
meteenvastbedragperwoning
(indicatie: 150gulden)eneen
extra bedraggerelateerd aan
WOZ/OZB(indicatie:50gulden
pertonWOZ);
Bedrijven: rioolaansluirrecht heffen met
grondslagprofijt vandeeigenaar,
meteenvastbedragper bedrijf
(indicatie:300gulden)eneen
extrabedraggerelateerd aanverhardoppervlak(indicatie:vanaf
500m 2 1guldenperm2).

meestegebruikt ookhetmeestebetaalt.
Hierstaatechtertegenoverdatdemate
vangebruikvandrinkwater nauwelijks relatie
heefr metdekostenvanhet rioleringsbeheer.
Alleendebeheers-enenergiekostenvande
pompen hangen samenmetdematevan
gebruikendezekostenposten zijn meestal
marginaal in het totaalplaatje. Voorhetrioolstelselmaakt hetweiniguit ofdedroogweerafvoer eenbeetje meerofminder wordt.Deze
derdegedachte isdaarom enigszins strijdig
methet retributieve karakter vanhetrioolrechtenzoubeterpassen bijeen bedrijfsmatigeopzetmet winstoogmerk.
Verdervaltoptemerkendathetlozingsgedragvandebewonersnauwelijks anders
wordtdoor koppelingvanrioolrechtaan
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latietussenenerzijds dematevangebruiken
anderzijds nadeligeeffecten zoalsverdroging,
chemicaliënverbruik,milieu-emissiesen
optredendekosten.Inhet kadervanhetsmalle
waterspoor (allewarcrkostenrelateren aanher
waterverbruik enpresenrerenopééngezamenlijke nota)wordtdezederdegedachtevoor

Bestuderingvandezematerievondplaats
indesituatievandegemeenteHengeloin
hetkadervaneenafstudeeropdracht aande
UniversiteitTwente.Hetheeft geleid tot
eenafstudeerrapport waarophetonderhavigeartikelisgebaseerd.

Aanbevolenwordtdeze heffingsmaatstavennader teonderzoekenopdevolgende
punten:
dejuridische rechtmatigheid gerelateerd
aandewetenrecentejurispudentie,
deperceptiekosten gerelateerd aande
overgangopenhethandhavenvande
nieuwe heffingsmaatstaf,
endepolitiekehaalbaarheid gerelateerd
aandeoptredendelastenverschuivingen, f

