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VOORWOORD
SAMEN HET WATERBEHEER ROBUUST EN
DOELMATIG VORMGEVEN

groot, om de veranderende omstandigheden een stap voor te kunnen
blijven. Samen lopen we harder!

Eind 2015 kenmerkte zich wereldwijd door ongekende weers
omstandigheden. Storm en overvloedige neerslag leidden in
Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Ierland en Engeland tot grote schade,
onder meer door wateroverlast. In ons land weten we al vele eeuwen
dat waterbeheer een wedloop tegen veranderende omstandigheden
is. Ook wij hebben nogal eens de prijs betaald voor in een te laag
tempo of met te grote onachtzaamheid op veranderingen inspelen.
Door schade en schande wijs geworden zijn we er echter inmiddels
in geslaagd de veranderende omstandigheden voor te blijven.

De klimaatconferentie in Parijs levert een opdracht voor overheden,
burgers en bedrijven op om grotere stappen te zetten in het beperken
van de temperatuurstijging. Hoewel waterschappen de handen vol
hebben aan het tijdig nemen van adaptieve maatregelen, werken zij
ook en succesvol aan mitigatie. Zij zijn inmiddels vooral met hun
grondstoffen- en energiefabrieken belangrijke spelers bij het terug
dringen van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen.

Maar omdat het er sterk op lijkt dat de omstandigheden de laatste
jaren sneller veranderen, is volgens de waterschappen een nog
intensievere aanpak vereist. Door innovatiever, meer toekomstgericht
en meer rekening houdend met de omgeving te werken, kunnen we
de veranderende omstandigheden effectiever voorblijven. Als
waterschappen kunnen we dat niet alleen. Wateroverlast in stedelijk
gebied kan alleen worden opgelost als alle overheden verder dan hun
eigen taak en verantwoordelijkheid kijken en burgers en bedrijven
weten te mobiliseren om ook een bijdrage te leveren. Wij laten ons
graag verrassen door voorstellen vanuit de samenleving, klein en

De adaptieve maatregelen plaatsen de waterschappen voor hoge
kosten. Zoals ook de OESO heeft benadrukt, is het daarom essentieel
dat de waterschappen een eigen belastingstelsel hebben. Onafhankelijk
van conjuncturele ontwikkelingen zorgt dit voor voldoende middelen
om de voor ons laaggelegen land cruciale maatregelen te treffen. Door
te innoveren, samen te werken en te verduurzamen houden de
waterschappen de lastenstijging zo laag mogelijk. In dit boekje geven
we de lezer meer inzicht in onze belastingen. Ik nodig u van harte uit
om ook eens te kijken op de website waterschapsspiegel.nl/belastingen,
waar aanvullende informatie te vinden is.
Hans Oosters, Voorzitter Unie van Waterschappen
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Waterschappen

Medewerkers

Van het aantal ambtenaren in Nederland

Waterschapsbelastinggeld

Van de totale belastingdruk in ons land

1 WAT ZIJN WATERSCHAPPEN?
Nederland Waterland. Een woordcombinatie die bij veel Nederlanders bekend is. Leven met water doen we
al eeuwen lang en heeft een belangrijke rol gespeeld bij de inrichting van ons land. Met hun kennis van
water hebben de waterschappen bij deze inrichting een niet weg te denken functie vervuld. En nog steeds
dragen zij bij aan de bewoonbaarheid en leefbaarheid van ons land.
De waterschappen zijn de overheden die in ons land bescherming
bieden tegen water, zorgen voor voldoende en schoon oppervlakteen grondwater en de zuivering van afvalwater uitvoeren. Dit is
een belangrijke taak. Twee derde van ons land zou namelijk
nagenoeg onbewoonbaar zijn als er geen stevige duinen en dijken
zijn die bescherming bieden stormvloeden uit zee en hoogwater
vanuit de rivieren. Daarnaast zorgen de waterschappen ervoor dat
er in hun gebied de juiste hoeveelheid water is. Dat betekent in
natte tijden vaak overtollig regenwater via sloten en kanalen
afvoeren. En in perioden van droogte inlaten van water in een
gebied. Stuwen, gemalen en waterbergingen spelen hierbij een
belangrijke rol. Met zuiveringsinstallaties zorgen waterschappen
er op duurzame en innovatieve wijze voor dat afvalwater wordt
gezuiverd en terug kan naar de natuur.

De waterschappen gaan in hun werk met de tijd mee. Dat betekent
dat zij vaak innovatieve oplossingen toepassen om het werk beter,
slimmer en goedkoper uit te voeren. Ook duurzaamheid staat
hoog in het vaandel bij de waterschappen. Gebruik van zelf
opgewekte energie, nuttige toepassing van restwarmte,
zonnepanelen en windmolens zijn inmiddels onmisbaar in het
waterschapswerk.
Vanzelfsprekend hebben de waterschappen geld nodig om hun
taken uit te voeren. Met eigen belastingen, die ieder gezin en elk
bedrijf betaalt, kunnen de waterschappen hun werk doen. In dit
boekje vindt u achtergrondinformatie over deze water
schaps
belastingen.
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WONEN OP TERPEN
Om de Maas meer ruimte te geven is
een paar jaar geleden bedacht de
Overdiepse polder, tussen Waalwijk
en Geertruidenberg, weer onder
water te zetten. Zeventien boeren
bedrijven zouden dan moeten
wijken om bewoners stroom
opwaarts te beschermen tegen
hoogwater.
In samenwerking met de boeren,
Rijkswaterstaat en de provincie
Noord-Brabant heeft Waterschap
Brabantse Delta een alternatief plan
bedacht. Het gebied van ruim
500 hectare werd ingericht voor
waterberging, met daarin acht
moderne boerderijen op terpen van
elk 2,5 hectare. De andere negen
bedrijven gingen óf elders verder óf
stopten. Bij hoogwater worden de
koeien, die doorgaans in de polder
grazen, naar boven gebracht om
daar te wachten tot het water weer
zakt.
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IN NEDERLAND ZIJN ER 22 WATERSCHAPPEN

•
•
•
•
•
•

Aa en Maas
Amstel, Gooi en Vecht
Brabantse Delta
De Dommel
De Stichtse Rijnlanden

•

Drents Overijsselse Delta1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fryslân
Hollands Noorderkwartier
Hollandse Delta
Hunze en Aa's
Noorderzijlvest
Peel en Maasvallei
Rijn en IJssel
Rijnland
Rivierenland
Roer en Overmaas
Scheldestromen
Schieland en de Krimpenerwaard
Vallei en Veluwe
Vechtstromen
Zuiderzeeland

1

Noorderzijlvest

Fryslân

Hollands
Noorderkwartier

Hunze
en Aa’s

Drents
Overijsselse
Delta 1
Zuiderzeeland

Vechtstromen
Amstel,
Gooi en Vecht
Vallei en Veluwe
Rijnland
Stichtse
Delfland
Rijnlanden
Rijn en IJssel
Schieland en de
Rivierenland
Krimpenerwaard

Aa en Maas
Brabantse Delta
Dommel
Peel en
Maasvallei

In 2016 ontstaan uit een fusie van de waterschappen ‘Groot Salland’ en ‘Reest en Wieden’.
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3.600 km
14.100 km
225.00 km
3.850
10.000’en
335
7.500 km
8
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Primaire waterkeringen
Overige waterkeringen

Waterlopen

Gemalen

Kleinere waterkunstwerken, zoals stuwen en sluizen

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Wegen in beheer bij vijf waterschappen

2 WAT DOEN WATERSCHAPPEN?
Waterschappen spelen een belangrijke rol in het waterbeheer in ons land. De oertaak van de waterschappen
is beschermen tegen hoogwater. Dat vormt een directe bedreiging voor de veiligheid van zo’n tien miljoen
Nederlanders, omdat zij in gebieden wonen die onder de zeespiegel liggen. En omdat in die gebieden zo’n
70% van ons nationaal inkomen wordt verdiend, beschermt het werk van de waterschappen naast onze
samenleving ook de economie.
Voor de hoogwaterbeschermingstaak zorgen de waterschappen
er voor dat de 3.600 km primaire waterkeringen die zij beheren op
orde zijn. Deze dijken, duinen en dammen bieden bescherming
tegen hoogwater uit zee, IJsselmeer en grote rivieren. Daarnaast
hebben waterschappen ruim 14.000 km overige waterkeringen in
hun pakket, die er voor zorgen dat water uit overige waterlopen
geen overlast veroorzaakt. Het gaat om 225.000 km waterlopen,
waarin de waterschappen zorgen voor steeds voldoende water
van goede kwaliteit. De 3.850 gemalen en tienduizenden kleinere
waterkunstwerken van de waterschappen hebben daarbij
allemaal een rol. Voor de zuivering van het afvalwater dat de
7,7 miljoen huishoudens en 1,5 miljoen bedrijven in ons land in de
riolering lozen, exploiteren de waterschappen 335 rioolwater
zuiveringsinstallaties. Deze draaien 24 uur per dag, zeven dagen
per week en jaarlijks wordt hier zo’n 2 miljard m3 afvalwater

gezuiverd. Dat is evenveel als 800.000 volle Olympische
zwembaden. Tot slot hebben vijf waterschappen als neventaak
het beheer over 7.500 km wegen.2

2

Dit zijn de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Hollandse Delta, Rivierenland,
Scheldestromen en Schieland en de Krimpenerwaard.
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1,3 miljard
535 miljoen

Investeringen in waterkeringen

365 miljoen

Investeringen in watersystemen

340 miljoen

Investeringen in zuiveringsbeheer

80 miljoen
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Per jaar in totaal aan investeringen (gemiddelde in 2016-2019)
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Overige investeringen

3 HOEVEEL INVESTEREN DE WATERSCHAPPEN?
De infrastructuur van de waterschappen blijft niet vanzelf op orde. Er moeten continu forse investeringen
plaatsvinden om er voor te zorgen dat de waterkeringen, waterlopen, gemalen, zuiveringsinstallaties en
andere waterwerken ook bij veranderende omstandigheden voor hun taak gesteld staan. De ontwikkeling
van de waterschapsbelastingen wordt vooral door deze investeringen bepaald.
€ 1,3 MILJARD PER JAAR AAN INVESTERINGEN
Momenteel zorgen veranderende weersomstandigheden, zee
spiegelstijging, bodemdaling, verzilting en aangescherpte
(Europese) milieunormen voor volle investeringsagenda’s bij alle
22 waterschappen. In geld uitgedrukt bedraagt het totaal van de
investeringsprogramma’s van de waterschappen gemiddeld
€ 1,3 miljard per jaar in de periode 2016-2019. De figuur hiernaast
geeft aan hoe dit investeringsvolume over de taken is verdeeld.
In vergelijking met de vorige investeringsperiode 2015-2018 is het
aandeel van de investeringen in waterkeringen sterk gestegen
(van 37% naar 41%).

Gemiddelde jaarlijkse investeringsuitgaven 2016–2019
6%

26%

41%

28%
WATERKERINGEN € 535 miljoen
WATERSYSTEMEN € 365 miljoen
ZUIVERINGSBEHEER € 340 miljoen
OVERIG € 80 miljoen
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€ 2,6 miljard

+
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Exploitatiekosten in 2016 (netto-kosten)

40%

Kosten aanleg / exploitatie afvaIwaterzuiveringsinstallaties

28%

Kosten inrichting / onderhoud watersystemen

12%

Kosten aanleg / onderhoud waterkeringen

19%

Kosten overige beleidsvelden

0,1%

Toename exploitatiekosten ten opzichte van 2015

4 WAARUIT BESTAAN DE KOSTEN VAN DE WATERSCHAPPEN?
De investeringen van de waterschappen zorgen ervoor dat de infrastructuur weer een lange periode mee
kan. Daarom worden de kosten van deze investeringen niet in één keer genomen, maar verspreid over de
jaren waarin de investeringen effect hebben. Deze kosten worden in de betreffende jaren opgenomen in de
belastingen. In 2016 zijn de totale kosten van de waterschappen € 2,6 miljard, 0,1% meer dan in 2015.
De waterschappen brengen de kosten van hun investeringen dus
niet in één keer via hun belastingen in rekening, maar financieren
deze als het ware voor. Hiertoe sluiten zij leningen af en de rente
en aflossingen daarvan vormen samen met de andere kosten die
nodig zijn voor beheer, onderhoud en bediening van de
infrastructuur de totale exploitatiekosten. De grafiek hiernaast
geeft aan voor welke beleidsvelden deze exploitatiekosten worden
gemaakt.
De kosten worden voor het grootste deel gemaakt voor het
exploiteren van installaties voor de zuivering van afvalwater
(40%) en voor activiteiten in watersystemen (28%). Omdat de
waterschappen in 2011 zijn gaan deelnemen aan het
Hoogwaterbeschermingsprogramma, is het aandeel in de kosten
van de aanleg en het onderhoud van waterkeringen toegenomen
van 5% in 2010 naar 12% in 2016.

Exploitatiekosten 2016 naar beleidsvelden
9%

12%

4%
4%
2%
28%

40%

AANLEG/ONDERHOUD WATERKERINGEN € 308 miljoen
INRICHTING/ONDERHOUD WATERSYSTEMEN € 736 miljoen
AANLEG/EXPLOITATIE AFVALWATERZUIVERING € 1.051 miljoen
AANLEG/BEHEER WEGEN, VAARWEGEN EN HAVENS € 49 miljoen
VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING € 113 miljoen
BELASTINGHEFFING EN -INVOERING € 109 miljoen
OVERIGE ACTIVITEITEN € 231 miljoen
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+1,9%
+2,5%
+1,2%

Watersysteemheffing

Zuiveringsheffing

+3,6%

Verontreinigingsheffing

+2,2%

Wegenheffing

€ 0,33
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Toename opbrengst waterschapsbelastingen 2015-2016
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Gemiddelde lastenstijging per maand voor een huishouden met eigen woning

5 WAT BRENGEN DE WATERSCHAPPEN IN REKENING?
In totaal brengen de waterschappen in 2016 € 2,7 miljard aan belastingen in rekening, 1,9% meer dan in 2015.
Het is interessant om te zien hoe dit bedrag zich verhoudt tot de belastingen van de andere overheden.
Daarnaast is het goed om te weten uit welke onderdelen de waterschapsbelastingen zijn opgebouwd en
welke groepen van belastingplichtigen deze betalen.
VERGELIJKING MET GEMEENTEN EN PROVINCIES

Belastingopbrengsten decentrale overheden 2006-2016
(IN MILJOENEN EURO’S, VOOR DATA ZIE BIJLAGE 4)

De belastingen in ons land kunnen we onderscheiden in de lokale
belastingen, die door de gemeenten, provincies en waterschappen
worden opgelegd, en de rijksbelastingen. De lokale belastingen
zijn verantwoordelijk voor 8% van de totale belastingdruk in
Nederland en de vele rijksbelastingen voor 92%. De figuur
hiernaast laat de ontwikkeling van de belastingopbrengsten van
de gemeenten, provincies en waterschappen in de periode
2006-20163 zien. Uit de cijfers blijkt dat de waterschapsbelastingen
relatief gezien het geringst zijn gestegen.

10.000

+ 38,5%

8.000

6.000

4.000
+ 32,7%
2.000

+ 37,3%

0
2006

3

2006 is als startjaar genomen, omdat toen, met de afschaffing van het gebruikersdeel
van de gemeentelijke onroerendezaakbelasting, de laatste grote verandering van het
lokale belastinggebied plaatsvond.

2008

2010

2012

2014

2016

TOTAAL GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
TOTAAL PROVINCIALE BELASTINGEN
TOTAAL WATERSCHAPSBELASTINGEN
ONTWIKKELING 2006-2016

Waterschapsbelastingen 2016

15

WATERSTAND VIA DE APP
Waterschap Roer en Overmaas, Water
schap Peel en Maasvallei en Rijkswaterstaat hebben samen de app Water
standLimburg gelanceerd. Via deze app
kunnen de actuele waterstanden en af
voeren van alle belangrijke Limburgse
beken én de Maas op smartphones en
tablets in beeld worden gebracht.
Met deze app komen de Limburgse wa
terbeheerders tegemoet aan een wens
van inwoners en agrariërs om op elk
gewenst moment gemakkelijk water

standen en -afvoeren te kunnen
raadplegen. De app toont de kaart van
Limburg met daarop de actuele watersi
tuatie in beken en de Maas. Kleuren
geven aan of er sprake is van een
normale toestand of (dreigende) water
overlast. Mensen die direct geïnformeerd
willen worden wanneer bij een bepaalde
beek wateroverlast dreigt, kunnen hier
voor een alert instellen. Zij ontvangen
dan een e-mail of pushbericht. De app is
gratis te downloaden via de Appstore en
Google Play.
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‘Waterschapsbelastingen’ is een verzamelnaam voor de vier
verschillende belastingen die de waterschappen kennen:
• watersysteemheffing, waarmee de kosten van waterveiligheid,
voldoende en schoon oppervlaktewater worden gedekt;
• zuiveringsheffing, van waaruit de kosten van de afvalwater
zuivering worden betaald;
• verontreinigingsheffing, die in rekening wordt gebracht als een
burger of een bedrijf rechtstreeks afvalwater in het
oppervlaktewater loost;
• wegenheffing, waarmee vijf waterschappen hun wegentaak
bekostigen.

ingsheffing de grootste stijging, maar het gaat hier in absolute
termen om een gering bedrag (€ 300.000).

Opbrengsten per soort belasting 2015-20164
(IN MILJOENEN EURO’S, VOOR DATA ZIE BIJLAGE 4)

1500

3000
+ 1,9%

+ 2,5%
+ 1,2%

2500

1200
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900
1500
600
1000
300

De grafiek laat naast de totale opbrengst ook de afzonderlijke
opbrengsten zien van de vier waterschapsbelastingen in 2015 en
2016.

500
+ 2,2%
+ 3,6%

0

0
2015

2016

TOTAAL
2015-2016

WATERSYSTEEMHEFFING

De stijging van de totale opbrengst ligt met 1,9% iets boven de
inflatie, die voor 2016, op het moment dat de waterschappen hun
begrotingen maakten, door het Centraal Planbureau werd
geraamd op 1,2%. De hogere stijging van de watersysteemheffing
komt doordat vanuit deze belasting de grote investerings
programma’s van de waterschappen van dit moment worden
bekostigd: Hoogwaterbeschermingsprogramma, versterking van
regionale waterkeringen, voorkoming van wateroverlast en de
Kaderrichtlijn Water. De zuiveringsheffing stijgt minder, mede
omdat de waterschappen in de afvalwaterzuiveringstaak veel
besparen. Uitgedrukt in een percentage kent de veront
reinig

ZUIVERINGSHEFFING
VERONTREINIGINGSHEFFING
WEGENHEFFING
ONTWIKKELING BELASTINGOPBRENGST 2015-2016

4

De opbrengsten van de watersysteem- en wegenheffing in de figuur wijken iets af van
degenen die het CBS publiceert. Om beter tot uitdrukking te brengen welke opbrengst
nu voor welke taak wordt gegenereerd, is voor deze figuur de opbrengst van de water
systeemheffing van Waterschap Scheldestromen (Zeeland) gesplitst in de opbrengst
voor het wegenbeheer en voor het watersysteembeheer. Waterschap Scheldestromen
brengt de kosten van het wegenbeheer integraal met de watersysteemheffing in reke
ning, waar de andere vier waterschappen met wegenbeheer dit via een afzonderlijke
wegenheffing doen.
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WATERSYSTEEM- EN WEGENHEFFING

Opbrengsten watersysteem- en wegenheffing 2015-2016
(PER GROEP BELASTINGPLICHTIGEN, IN MILJOENEN EURO’S, VOOR DATA ZIE BIJLAGE 4)

De watersysteem- en wegenheffing worden op vergelijkbare wijze
in rekening gebracht bij de volgende vier groepen belasting
plichtigen:
1. huishoudens, ook wel ‘ingezetenen’ genoemd;
2. eigenaren van gebouwen, huishoudens met een eigen woning
en eigenaren van bedrijfspanden;
3. eigenaren van grond, een groep die vooral uit agrariërs
bestaat en ook wel de ‘categorie ongebouwd’ wordt genoemd;
4. eigenaren van natuurterreinen.
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1500

+ 2,5%

+ 2,0%
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+ 2,9%
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+ 2,8%

200

300
100
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De figuur hiernaast brengt in beeld wat deze groepen in 2015 en
2016 aan watersysteem- en wegenheffing betalen.

0

2015

2016

HUISHOUDENS
EIGENAREN GEBOUWEN
EIGENAREN ONGEBOUWD
EIGENAREN NATUURTERREINEN
ONTWIKKELING BELASTINGOPBRENGST
WATERSYSTEEM- EN WEGENHEFFING 2015-2016
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0

TOTAAL
2015-2016

De opbrengst van de eigenaren van natuurterreinen is aan
merkelijk sterker gestegen dan het gemiddelde. Dit is het gevolg
van een arrest van de Hoge Raad, dat er toe heeft geleid dat
bepaalde terreinen die tot en met 2015 een belastingaanslag voor
‘ongebouwd’ kregen, voortaan als natuurterrein en moeten
worden aangeslagen. Dit heeft tot een aanmerkelijke stijging
geleid van de oppervlakte die als natuur wordt aangeslagen en dit
verklaart de grote stijging van de opbrengst van ‘de categorie
natuur’.

ZUIVERINGS- EN VERONTREINIGINGSHEFFING
Huishoudens en bedrijven betalen voor de lozing van hun
afvalwater ofwel zuiveringsheffing ofwel verontreinigingsheffing.
De zuiveringsheffing wordt betaald, wanneer op de riolering wordt
geloosd en de verontreinigingsheffing als het lozen op opper
vlaktewater gebeurt. Voor beide belastingen geldt dat de hoogte
van de heffing afhankelijk is van de hoeveelheid afvalwater en de
mate waarin dit afvalwater vervuiling bevat. De verdeling van de
betaling over huishoudens en bedrijven wordt in de volgende
grafiek zichtbaar gemaakt.

Opbrengsten zuiverings- en verontreinigingsheffing
huishoudens en bedrijven 2015-2016
(IN MILJOENEN EURO’S, VOOR DATA ZIE BIJLAGE 4)

+ 0,9%
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HUISHOUDENS
BEDRIJVEN
ONTWIKKELING BELASTINGOPBRENGST
ZUIVERINGS- EN VERONTREINIGINGSHEFFING 2015-2016

Voor het eerst sinds jaren is de stijging bij de groep bedrijven
groter dan bij de huishoudens. Dit komt door de toename van de
industriële bedrijvigheid, waardoor er meer afvalwater wordt
geloosd en door de waterschappen moet worden gezuiverd.
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WAT BRENGEN DE WATERSCHAPPEN PER TYPE
HUISHOUDEN OF BEDRIJF IN REKENING?
In de praktijk betaalt een huishouden en een bedrijf vaak meerdere
waterschapsbelastingen. Zo betaalt een huishouden met een
eigen woning de ‘watersysteemheffing ingezetenen’, de ‘water
systeemheffing gebouwd’ en de ‘zuiveringsheffing’. De hoogte van
de totale rekening wordt in dit geval bepaald door de samenstelling
van het huishouden (één- of meerpersoons?) en de waarde van de
woning.
De figuur op de volgende pagina laat zien wat acht veel
voorkomende groepen van huishoudens en bedrijven gemiddeld
in ons land in totaal aan waterschapsbelastingen betalen.
De cijfers geven aan dat de huishoudens in 2016 gemiddeld met
een lastenstijging van twee tot vier euro te maken hebben ten
opzichte van 2015, oftewel maximaal 33 eurocent per maand.
Als algemene verklaring voor de ontwikkeling geldt dat de
profielen waarin de watersysteemheffing een belangrijke factor
is, te maken krijgen met een wat grotere stijging dan de profielen
waarin de zuiveringsheffing een grote rol speelt. Vanuit de
watersysteemheffing worden de grote investeringen van de
waterschappen van dit moment bekostigd, in waterveiligheid, in
regionale waterkeringen die beschermen tegen wateroverlast en
in maatregelen in watersystemen om met name te voldoen aan de
waterkwaliteitsdoelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn
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Water. In het zuiveringsbeheer zijn de investeringen de afgelopen
jaren wat minder geweest en voorts speelt dat er vooral daar
besparingen worden bereikt, met name als gevolg van de
samenwerking met gemeenten in de afvalwaterketen.
Voor agrarische bedrijven en natuurterreinen is dit jaar ook nog
het eerder beschreven ‘natuurarrest’ van de Hoge Raad een factor
van belang. Agrarische bedrijven krijgen hierdoor gemiddeld
genomen met een relatief grotere tariefsverhoging te maken en
de natuurterreinen met een relatief geringere stijging.

Gemiddelde belastingdruk5 per huishouden/bedrijf in euro’s6

Legenda en procentuele ontwikkeling 2015-2016
EEN PERSOONSHUISHOUDEN HUURWONING, 1 ve8 + 1,7%
EENPERSOONSHUISHOUDEN KOOPWONING, € 200.000, 1 ve + 1,6%

2015
134
201
242
312

MEERPERSOONSHUISHOUDEN HUURWONING, 3 ve + 1,4%

2.788

MEERPERSOONSHUISHOUDEN KOOPWONING, € 200.000, 3 ve + 1,5%
AGRARISCH BEDRIJF, € 400.000, 40 HA GROND, 3 VE + 3,9%
NATUURTERREIN, 1.000 HA - 1,3%

4.140

GROOTHANDEL, € 2.400.000, 7 ve + 0,7%
PRODUCTIEBEDRIJF VOEDINGSMIDDELEN, € 12.000.000, 300 ve + 1,0%

1.225

20.807

20167

136
204
246
316

2.897

4.087

21.024

1.234
5

6
7

8

Het betreft een gewogen gemiddelde, waarbij de weging plaatsvindt met de aantallen
huishoudens respectievelijk bedrijven die er van dat type in de verschillende
waterschappen aanwezig zijn.
Het gaat hier om bedragen exclusief de belasting voor de wegentaak. In bijlage 2 zijn
de bedragen inclusief de wegentaak opgenomen.
Bij het berekenen van de lastendruk is rekening gehouden met de waardeontwikke
ling van gebouwen. Als de waarde van gebouwen stijgt, laten de waterschappen het
tarief van de watersysteemheffing dalen en omgekeerd. Hierdoor heeft een stijging
of daling van de waarde op zichzelf geen invloed op de lasten die de eigenaar betaalt.
De afkorting ve staat voor ‘vervuilingseenheid’. Dit is de hoeveelheid en vuillast van
het afvalwater dat gemiddeld in één jaar door één persoon wordt geloosd.
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SAMEN DE DIENST(EN) UITMAKEN
Natuurvriendelijke oevers zorgen er voor
dat sloten en kanalen meer water kunnen
bergen en dat het water schoner en gezon
der wordt. Als invulling van de Kaderrichtlijn
Water wilde Waterschap Noorderzijlvest 50
kilometer van dat soort oevers aanleggen.
Het kopen van grond is echter duur en las
tig. Daarom heeft het waterschap samen
met BoerenNatuur, de Groningse agrarische
natuurverenigingen, Wetterskip Fryslân en
de provincie Groningen een aanpak met
als titel ‘Samen de dienst(en) uitmaken’
ontwikkeld.
In de nieuwe aanpak blijft de grond eigen
dom van de boer en vestigt het waterschap
er een zakelijk recht. De boeren krijgen
meer zeggenschap en verantwoordelijkheid
én het waterschap krijgt meer mogelijkhe
den om zijn doelen te realiseren. Als de
grondeigenaar een natuurvriendelijke oe
ver aanlegt, dan vergoedt het waterschap de
kosten van de aanleg en geeft het de boer
een tegemoetkoming voor de gederfde in
komsten. De boer verliest namelijk een deel
van zijn productieve grond. Toch is het wa
terschap goedkoper uit, omdat het de grond
niet hoeft te kopen.
22
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VRIJWILLIGERS IN UITVOERING
De prachtige oude hanzestad Kampen
is haast omringd door water. Het ligt
aan de IJssel, die verderop uitmondt in
het Ketelmeer. Hoogwater is een serieu
ze bedreiging voor de stad, maar een
dijk door of direct tegen deze histori
sche stad is geen optie. Waterschap
Groot Salland heeft een hoogwater
kering ontworpen die bestaat uit
84 schakels, beweegbare delen zoals
schotten en drempels. Gesloten vormen
ze een kering langs de historische
kademuur en gedeeltelijk dwars door de
oude stad.
Als alle onderdelen van de waterkering
moeten worden gesloten, zijn er vele
handen nodig. Zoveel personeel heeft
het waterschap zelf niet. Daarom heeft
het waterschap er voor gezorgd dat er
een team van 200 vrijwilligers is die bij
nacht en ontij paraat zijn om Kampen te
beschermen tegen hoogwater. De mo
biele waterkering vervult daarin een
sleutelrol. De vrijwilligers oefenen hun
taak jaarlijks en weten wat ze te doen
staat.
24
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6 BELASTINGDRUK PER WATERSCHAP
Omdat ieder waterschap in zijn eigen gebied belasting heft, wordt de hoogte daarvan voor een belangrijk
deel bepaald door de fysieke gesteldheid van het gebied. Daarnaast kunnen er in een gebied specifieke
eisen aan het waterbeheer worden gesteld. Tot slot geldt dat keuzes die besturen maken, invloed hebben op
de hoogte van de belastingen.
AARD VAN HET GEBIED EN SPECIFIEKE EISEN

INVLOED EN AFWEGING VAN BESTUREN

Ieder waterschapsgebied is anders. Factoren zoals veel of weinig
water, hoog- of laaggelegen, wel of niet aan zee of aan grote
rivieren liggend, grondsoort, landelijk of verstedelijkt bepalen de
wijze waarop het watersysteem moet worden vormgegeven en
het waterbeheer moet worden uitgevoerd. Verder kunnen
specifieke eisen van andere overheden (Rijk en provincie) of van
partijen die voor hun bedrijfsvoering van het waterbeheer
afhankelijk zijn van gebied tot gebied verschillen. Al deze
aspecten hebben invloed op de kosten die in een gebied moeten
worden gemaakt en daarmee op de hoogte van de water
schapsbelastingen.

Voor veel aspecten van de taakuitoefening van een waterschap
gelden wettelijk vastgelegde eisen. Het bestuur van de water
schappen moet zorgen dat hieraan wordt voldaan en is daarbij
verantwoordelijk voor een zorgvuldige afweging tussen niet
alleen de juiste inzet op veilig en schoon water, maar ook op
duurzaamheid, innovatie en natuurlijk de hoogte van de
lastendruk. Door binnen dit spectrum keuzes te maken, bepalen
de besturen de hoogte van de belastingen. Zo zijn er keuzes
mogelijk met betrekking tot een verschillend ambitieniveau
(meer doen dan het wettelijk minimum), een ander tempo van
investeren en een meer of minder duurzame en/of innovatieve
oplossing.

Waterschapsbelastingen 2016

25

VERGELIJKING BELASTINGDRUK WATERSCHAPPEN

Meerpersoonshuishouden met eigen woning
van € 200.000 en drie vervuilingseenheden

De volgende kaartjes geven inzicht in de hoogte en de ontwikkeling
van de belastingdruk bij de afzonderlijke waterschappen voor een
meerpersoonshuishouden met een eigen woning, een agrarisch
bedrijf en een productiebedrijf in de voedingsmiddelenindustrie.
In de kaartjes zelf is het effect op de belastingdruk van de
wegentaak die vijf waterschappen in het westen van ons land
hebben, niet meegenomen. Wel is onder ieder kaartje vermeld wat
dat effect is. In bijlage 3 zijn de onderliggende tarieven van de
verschillende belastingen opgenomen.

Waterschapsbelasting in 2016 per huishouden in euro’s en ten opzichte van 2015

1,2%

€ < 250
€ 250 < 300
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€ 300 < 350
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€ 350 < 400
€ > 400
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1,1%
–1,1 %

–0,3%

Het uitvoeren van de wegentaak heeft in 2016 een hogere belastingdruk tot gevolg bij:
Hollands Noorderkwartier
Hollandse Delta
Scheldestromen
Rivierenland
Schieland en de Krimpenerwaard
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met 7%
met 7%
met 9%
met 4%
met 4%

Agrarisch bedrijf met opstallen van € 400.000,
40 ha grond en drie vervuilingseenheden

Belastingdruk productiebedrijf met WOZ-waarde van
€ 12.000.000 en driehonderd vervuilingseenheden

Waterschapsbelasting in 2016 per bedrijf in euro’s en ten opzichte van 2015

Waterschapsbelasting in 2016 per bedrijf in euro’s en ten opzichte van 2015
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Het uitvoeren van de wegentaak heeft in 2016 een hogere belastingdruk tot gevolg bij:

Het uitvoeren van de wegentaak heeft in 2016 een hogere belastingdruk tot gevolg bij:

Hollands Noorderkwartier
Hollandse Delta
Rivierenland
Scheldestromen
Schieland en de Krimpenerwaard

Hollands Noorderkwartier
Hollandse Delta
Rivierenland
Scheldestromen
Schieland en de Krimpenerwaard

met 12%
met 18%
met 4%
met 18%
met 17%

met 2%
met 3%
met 2%
met 5%
met 2%
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7 BELASTINGOPBRENGST PER
WATERSCHAP
In de vorige paragraaf is opgenomen wat de belastingdruk in de verschillende waterschappen is.
In dit onderdeel van deze publicatie wordt het totaal
aan belastingen belicht dat de diverse waterschappen in hun gebied neerleggen.

Belastingopbrengst per waterschap
(IN MILJOENEN EURO’S)
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AA EN MAAS
AMSTEL, GOOI EN VECHT
BRABANTSE DELTA
DE DOMMEL
DE STICHTSE RIJNLANDEN
DELFLAND
DRENTS OVERIJSSELSE DELTA
FRYSLÂN
HOLLANDS NOORDERKWARTIER

De figuur hiernaast geeft de totale belastingopbrengsten van de
afzonderlijke waterschappen in 2015 en 2016 weer.9

HOLLANDSE DELTA
HUNZE EN AA’S
NOORDERZIJLVEST
PEEL EN MAASVALLEI
RIJN EN IJSSEL
RIJNLAND
RIVIERENLAND
ROER EN OVERMAAS
SCHELDESTROMEN

9

De belastingopbrengsten voor het wegenbeheer bij de vijf waterschappen met deze
taak zijn niet in de grafiek meegenomen. Als we deze taak wel meenemen, is de belas
tingopbrengst als volgt hoger:
Hollands Noorderkwartier
Hollandse Delta
Rivierenland
Scheldestromen
Schieland en de Krimpenerwaard

7%
7%
4%
10%
5%

SCHIELAND EN DE KRIMPENERWAARD
VALLEI EN VELUWE
VECHTSTROMEN
ZUIDERZEELAND

2015
2016
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€ 325 miljoen
2,5%
– +
× =

30

2016: 1,9%
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Minimale jaarlijkse besparing in 2020 t.o.v. 2010 o.g.v. Bestuursakkoord Water

Maximale gemiddelde
exclusief inflatie

stijging

belastingopbrengst

per

jaar

in

Stijging belastingopbrengst inclusief inflatie: doelstelling gerealiseerd

2010-2020,

8 BELASTINGOPBRENGSTEN EN HET BESTUURSAKKOORD WATER
In mei 2011 hebben de waterschappen met het Rijk, de provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven het
Bestuursakkoord Water afgesloten. Eén van de afspraken die de waterschappen daarin hebben gemaakt,
is dat hun belastingopbrengsten in de periode tot en met 2020 slechts gematigd zullen stijgen.
Het Bestuursakkoord Water (BAW) zorgt er voor dat de kostbare
investeringen die nodig zijn voor veiligheid tegen hoogwater,
goede waterkwaliteit en voldoende zoet water kunnen worden
uitgevoerd zonder dat dit leidt tot een sterke stijging van de lasten
voor huishoudens en bedrijven. Dat kan alleen als het waterbeheer
doelmatiger wordt uitgevoerd. Voor alle partners samen geldt dat
zij een doelmatigheidswinst moeten zien te behalen die tot en
met 2020 oploopt tot jaarlijks minimaal € 750 miljoen ten opzichte
van het jaar 2010.

is ook vertaald naar de belastingopbrengsten van de
waterschappen. De stijging hiervan mag in de periode 2010-2020
gemiddeld per jaar niet meer dan 2,5%, exclusief inflatie, bedragen.
Zoals we eerder in deze publicatie hebben gezien, bedraagt de
opbrengststijging in 2016 1,9% inclusief inflatie. De waterschappen
voldoen dus aan deze afspraak uit het BAW.

Voor de waterschappen geldt een bedrag van minimaal € 325 miljoen.
Zij zetten zich hiervoor in, met name door de samenwerking
onderling en met de andere partners van het akkoord te
intensiveren. De doelmatigheidswinst beperkt de stijging van de
waterschapsbelastingen, maar kan lastenstijgingen niet in zijn
geheel voorkomen. Daarvoor zijn de eisen die aan het waterbeheer
worden gesteld te hoog. De doelmatigheidswinst van € 325 miljoen
Waterschapsbelastingen 2016
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€ 380 miljoen
40%

Doelstelling voor 2020 voorzien in eigen energiebehoefte

28%

Realisatie in 2013 voorzien in eigen energiebehoefte

€ 2 miljard
97%
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Doelmatigheidswinst door waterschappen en gemeenten door betere samenwerking
in de afvalwaterketen

Jaarlijks inkoopvolume van alle waterschappen

Aandeel duurzaam inkopen in 2014

9 GERINGERE LASTENSTIJGING DOOR DOELMATIGHEID,
INNOVATIE EN DUURZAAMHEID
Waterschappen hebben doelmatigheid hoog in het vaandel staan. Het Bestuursakkoord Water van 2011
heeft hieraan een extra impuls gegeven, doordat dit de samenwerking tussen de waterbeheerders heeft
geïntensiveerd. Ook innovatieve oplossingen kunnen een belangrijke bijdrage aan het beperken van de
kostenstijging leveren. En het besef dat verduurzaming en kostenbesparing hand in hand kunnen gaan,
wint steeds meer terrein.
DOELMATIGHEID

DOELMATIGHEIDSINITIATIEVEN IN DE WATERKETEN

Door zowel binnen de eigen organisaties maatregelen te treffen
als door intensiever met elkaar en met gemeenten, water
leidingbedrijven, Rijk en provincies samen te werken voeren de
waterschappen hun taken steeds doelmatiger uit. Het in 2011
afgesloten Bestuursakkoord Water (BAW) heeft als extra
stimulator gefungeerd om nog een tandje bij te zetten. Het grootste
deel van de doelmatigheidswinst die volgens het BAW mogelijk is,
is te realiseren in de waterketen.

De waterschappen en gemeenten hebben zich samen tot doel
gesteld om in de afstemming tussen de afvalwaterzuiveringstaak
van de waterschappen en de rioleringstaak van gemeenten in
2020 minimaal € 380 miljoen te besparen. Daarnaast hebben de
drinkwaterbedrijven zich voorgenomen dat zij op hetzelfde
moment besparingen van minimaal € 70 miljoen hebben
gerealiseerd.
De waterschappen en gemeenten hebben hun krachten in
49 regio’s gebundeld. De 10 waterleidingbedrijven sluiten zich hier
steeds meer bij aan. De koepelorganisaties Unie van Water
schappen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Vereniging
Waterschapsbelastingen 2016
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van Waterbedrijven in Nederland stimuleren en faciliteren de
samenwerking. Daarnaast brengen zij jaarlijks de voortgang en
het tussentijdse resultaat van de samenwerking in beeld.
Hiernaast zijn twee figuren uit de laatste voortgangsrapportage
van voorjaar 2015 opgenomen, die laten zien dat de regionale
samenwerking op verschillende manieren wordt ingevuld en
verankerd. De eerste figuur toont dat er in toenemende mate
structuur ontstaat in de regionale samenwerking. Met name de
invulling in de vorm van een uitvoeringsprogramma en daarbij
horende programmasturing lijkt effectief. De tweede figuur maakt
helder in welke mate de drinkwaterbedrijven zijn aangesloten bij
de samenwerkende gemeenten en waterschappen.

Vormen van samenwerking in de 49 samenwerkingsregio’s
in de waterketen
(% VAN HET AANTAL REGIO’S)

KENNISDELEN

SAMEN WERKEN AAN PROJECTEN

NETWERKORGANISATIE

PROGRAMMAORGANISATIE

UITBESTEDING / FEDERATIEF VERBAND

GEZAMENLIJKE ORGANISATIESTRUCTUUR
0%

SITUATIE VOORJAAR 2015
SITUATIE VOORJAAR 2014
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Betrokkenheid drinkwaterbedrijven bij samenwerkingsvormen in de 49 samenwerkingsregio’s in de waterketen

INNOVATIE

(% VAN HET AANTAL REGIO’S)

De waterschappen zijn van oudsher innovatief. Door de eeuwen
heen hebben zij zich telkens aangepast aan de eisen van de tijd.
Niet alleen door gebruik te maken van technologische
vernieuwingen, maar ook door zichzelf qua organisatie steeds
opnieuw uit te vinden. Door innovaties, zowel op technisch als
sociaal vlak, kunnen waterschappen hun werk goedkoper, sneller
en duurzamer uitvoeren. Daarbij zijn de waterschappen zich er
steeds meer van bewust dat de waarde van innovatieve
ontwikkelingen in het water(keten)beheer het best tot zijn recht
komt in samenwerking met partners. Opnieuw een illustratie dat
techniek en organisatie hand in hand moeten gaan om een groot
effect te hebben.
Op de website uvw.nl//thema/innovatie/innovatie-etalage/ kunnen
veel innovatieve oplossingen van de waterschappen worden
bekeken.
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SAMEN HET WATERPEIL VOLGEN
De waterrijke streek rond Reeuwijk, midden
in het Groene Hart, heeft prachtige natuur- en
recreatiegebieden. Maar ook luistert het peil
beheer hier nauw. Zakt het grondwater te
veel, dan komt de fundering van huizen
droog te staan. En staat het water te hoog, dan
loopt het tuinen en kelders in. Het Hoog
heemraadschap van Rijnland denkt dat
flexibeler peilbeheer zal helpen: in het voorjaar
meer water vasthouden zodat in de zomer
minder water hoeft te worden aangevuld.
Maar wat is het effect van die schommelin
gen op het grondwaterpeil? Rijnland wist het
niet. Het waterschap deed een oproep: wie wil
helpen om dagelijks het peil van grond- en
oppervlaktewater te meten op verschillende
plekken in de omgeving? Ook in het water
beheer is de tijd dat een telefoon alleen om te
bellen is voorbij. Tien geïnteresseerde bewo
ners maken inmiddels dagelijks met hun
smartphone een opname van de peilbuizen
en peilschalen in de omgeving. Die informatie
gaat direct naar Rijnland, via een speciaal
ontwikkelde app. Deze manier van werken
bespaart het hoogheemraadschap veel werk,
het levert informatie op en verbetert de
relatie tussen waterschap en bewoners.
36

Waterschapsbelastingen 2016

VERDUURZAMING AFVALWATERKETEN
Voor innovatie en duurzaamheid geldt, net zoals voor doel
matigheid, dat in de waterketen de grootste winst te halen is.
De waterschappen beschouwen afvalwater steeds meer als een
bron van duurzame energie (biogas, restwarmte) en waardevolle
grondstoffen. De Energie- en Grondstoffenfabriek, een netwerk
organisatie van alle 22 waterschappen, speelt hierbij een
belangrijke rol. Eind 2014 werd al op meer dan 80 riool
waterzuiveringen biogas geproduceerd en waren er 8 zogenaamde
energiefabrieken operationeel. Een energiefabriek is een riool
waterzuivering die energieneutraal of -leverend is. Het aantal
hiervan zal in de komende jaren nog fors uitbreiden tot enkele
tientallen. Met de productie van 112 miljoen kuub biogas per jaar
anno 2014 waren de waterschappen één van de grootste
biogasproducenten van ons land.
In 2014 hebben de waterschappen met het Rijk de Green Deal
Grondstoffen afgesloten. Als invulling daarvan gaan de water
schappen de samenwerking met het bedrijfsleven aan om
projecten te realiseren voor de terugwinning uit afvalwater van
onder andere fosfaat, stikstof, cellulose, alginaat, polymeren
en C02.

TERUGDRINGEN ENERGIEVERBRUIK EN UITSTOOT
VAN BROEIKASGASSEN
Door de ontwikkelingen die zojuist zijn beschreven, zijn de
waterschappen inmiddels een belangrijke speler bij het terug
dringen van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen
in ons land. De waterschappen hebben hierover in 2010 ook
concrete afspraken met het Rijk gemaakt in het Klimaatakkoord.
De doelstelling is om in 2020 zelf in minstens 40% van de eigen
energiebehoefte te voorzien. Op het gebied van energie-efficiency
zijn de waterschappen voor hun zuiveringstaak aangesloten bij
de landelijke afspraken uit de Meerjarenafspraken energieefficiency (MJA). Hierin is vastgelegd dat de waterschappen
streven naar een efficiencyverbetering van minimaal 30% in de
periode 2005-2020, gemiddeld 2% per jaar dus.

DUURZAAM INKOPEN
De waterschappen hebben een inkoopvolume van circa € 2 miljard
per jaar. Een paar jaar geleden hebben zij als doel gesteld dat in
2015 100% van de inkoop voldoet aan de duurzaamheidscriteria
die binnen de overheid worden gehanteerd. In de periode van 2011
tot en met 2014 is het aandeel gestegen van 85% naar 97%.
Daarmee liggen de waterschappen goed op koers bij het realiseren
van de doelstelling. In de loop van 2016 kan worden gemeten of
het doel is gehaald.
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BIJLAGE 1 TOELICHTING OP DE CIJFERS
Alle weergegeven cijfers zijn gebaseerd op begrote bedragen, dat
wil zeggen de belastingen die de waterschappen aan huishoudens

In diverse figuren en tabellen zijn de cijfers afgerond op miljoenen
euro’s. De berekeningen van de totalen en procentuele ontwik

en bedrijven in hun gebied opleggen. De belastingopbrengst die
een waterschap uiteindelijk ontvangt, wijkt af van de opbrengst
die aanvankelijk aan belastingplichtigen is opgelegd. Dat komt
door twee factoren:

kelingen zijn gebaseerd op niet-afgeronde cijfers. Dit kan tot
gevolg hebben dat de totalen en ontwikkelingen die in de grafieken
en tabellen zijn vermeld, afwijken van berekeningen die worden
uitgevoerd op de afgeronde bedragen.

• Er wordt kwijtschelding verleend aan huishoudens die kunnen
aantonen dat zij niet in staat zijn hun belasting te betalen;
• In de loop van het jaar wordt vaak een aantal opgelegde
belastingaanslagen oninbaar verklaard, omdat de betreffende
huishoudens en bedrijven door financiële problemen niet aan
hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.
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BIJLAGE 2 BELASTINGDRUK INCLUSIEF WEGENTAAK
Gemiddelde belastingdruk inclusief wegentaak10
per huishouden/bedrijf in euro’s
2015
136
206
245
316

Omdat er maar vijf waterschappen de wegentaak hebben, waren
de kosten van deze taak niet opgenomen in de belastingdruk die
in hoofdstuk 6 werd weergegeven. In deze bijlage wordt de
belastingdruk inclusief de wegentaak weergegeven.

2.868

4.177

1.252

20.994

Legenda en procentuele ontwikkeling 2015-2016
EEN PERSOONSHUISHOUDEN HUURWONING, 1 ve + 1,7%
EENPERSOONSHUISHOUDEN KOOPWONING, € 200.000, 1 ve + 1,6%
MEERPERSOONSHUISHOUDEN HUURWONING, 3 ve + 1,4%
MEERPERSOONSHUISHOUDEN KOOPWONING, € 200.000, 3 ve + 1,4%
AGRARISCH BEDRIJF, € 400.000, 40 HA GROND, 3 VE + 4,1%

201611

NATUURTERREIN, 1.000 HA - 0,9%
139
209
248
321

GROOTHANDEL, € 2.400.000, 7 ve + 0,7%
2.985

PRODUCTIEBEDRIJF VOEDINGSMIDDELEN, € 12.000.000, 300 ve + 1,0%

4.140

21.060

1.260

10 Het betreft een gewogen gemiddelde, waarbij de weging plaatsvindt met de aantallen
huishoudens respectievelijk bedrijven die er van dat type in de verschillende water
schappen aanwezig zijn.
11 Bij het berekenen van de lastendruk is rekening gehouden met de waardeontwikkeling
van gebouwen. Als de waarde van gebouwen stijgt, laten de waterschappen het tarief
van de watersysteemheffing dalen en omgekeerd. Hierdoor heeft een stijging of daling
van de waarde op zichzelf geen invloed op de lasten die de eigenaar betaalt.
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BIJLAGE 3 TARIEVENOVERZICHT WATERSCHAPPEN
Basistarieven watersysteemheffing
Basistarieven watersysteemheffing
Natuur

% WOZ-

in € per

Waterschap

in € per ha

in € per ha

waarde

huishouden

Aa en Maas

70,10

2,40

0,03663%

55,00

75% korting voor buitendijks gelegen (ongebouwd); 100% toeslag voor wegen
(ongebouwd)

Amstel, Gooi en Vecht

84,50

2,02

0,01663%

105,43

100% toeslag voor wegen (ongebouwd)

Brabantse Delta

47,34

3,52

0,03321%

52,34

250% toeslag voor wegen (ongebouwd)

De Dommel

42,71

1,63

0,02035%

37,90

30% korting voor gelegen in waterberging (ongebouwd); 100% toeslag voor
wegen (ongebouwd)

De Stichtse Rijnlanden

76,44

4,77

0,02650%

68,80

100% toeslag voor wegen (ongebouwd)

Delfland

89,64

3,69

0,02740%

117,90

400% toeslag voor wegen (ongebouwd)

Drents Overijsselse Delta

74,65

4,32

0,05130%

103,12

75% korting voor buitendijks gelegen; 100% toeslag voor wegen (ongebouwd)

Fryslân

46,59

4,39

0,06564%

82,71

75% korting voor buitendijks gelegen; 25% korting voor gelegen in waterberging
(ongebouwd); 50% toeslag voor gelegen in bemalen gebied (ongebouwd);
100% toeslag voor wegen (ongebouwd)

Hollands Noorderkwartier

102,44

4,64

0,04958%

97,44

75% korting voor buitendijks gelegen; 200% toeslag voor wegen (ongebouwd)
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Gebouwd

Ingezetenen

Tariefdifferentiatie
Als het belang van het watersysteembeheer voor bepaalde onbebouwde en
bebouwde onroerende zaken duidelijk afwijkt van dat van andere onroerende
zaken, kan het waterschapsbestuur de tarieven te differentiëren, dat wil zeggen
lager of hoger vaststellen

Ongebouwd

Basistarieven watersysteemheffing12 vervolg
Basistarieven watersysteemheffing

Waterschap

Ongebouwd

Natuur

in € per ha

in € per ha

% WOZ-

in € per

waarde

huishouden

Tariefdifferentiatie
Als het belang van het watersysteembeheer voor bepaalde onbebouwde en
bebouwde onroerende zaken duidelijk afwijkt van dat van andere onroerende
zaken, kan het waterschapsbestuur de tarieven te differentiëren, dat wil
zeggen lager of hoger vaststellen

Gebouwd

Ingezetenen

Hollandse Delta

93,32

5,37

0,04180%

96,89

75% korting voor buitendijks gelegen; 320% toeslag voor wegen (ongebouwd)

Hunze en Aa's

55,63

3,09

0,05286%

69,82

75% korting voor buitendijks gelegen; 100% toeslag voor wegen (ongebouwd)

Noorderzijlvest

56,14

3,06

0,05950%

60,13

75% korting voor buitendijks gelegen; 100% toeslag voor wegen (ongebouwd)

Peel en Maasvallei

38,65

3,13

0,03243%

47,91

250% toeslag voor wegen (ongebouwd)

Rijn en IJssel

46,60

3,07

0,03190%

47,99

75% korting voor buitendijks gelegen; 100% toeslag voor wegen (ongebouwd)

Rijnland

75,45

4,00

0,02795%

102,31

300% toeslag voor wegen (ongebouwd)

Rivierenland

69,86

2,20

0,04552%

81,14

50% korting voor buitendijks gelegen; 300% toeslag voor wegen (ongebouwd)

Roer en Overmaas

26,90

2,24

0,02160%

39,23

400% toeslag voor wegen (ongebouwd)

Scheldestromen

61,85

6,69

0,04953%

80,37

100% toeslag voor wegen (ongebouwd)

Schieland en de Krimpener
waard

104,32

2,89

0,02840%

90,03

75% korting voor buitendijks gelegen; 100% toeslag voor wegen (ongebouwd)

Vallei en Veluwe

33,64

2,14

0,02135%

50,60

50% toeslag in bemalen gebied (ongebouwd); 100% toeslag voor wegen
(ongebouwd)

Vechtstromen

53,10

3,26

0,04090%

54,50

75% korting voor buitendijks gelegen; 75% korting voor gelegen in waterberging
(ongebouwd); 100% toeslag voor wegen (ongebouwd)

Zuiderzeeland

79,03

7,64

0,05490%

68,88

50% toeslag voor wegen (ongebouwd)

12 Waterschap Scheldestromen brengt de kosten voor het wegenbeheer samen met de kosten van het watersysteembeheer via de watersysteemheffing in rekening. In formele zin stelt
het waterschap dan ook geen aparte tarieven voor het wegenbeheer vast. Om beter vergelijkbaar te zijn met de andere waterschappen zijn in de overzichten in deze bijlage wel
aparte tarieven voor de watersysteem- en wegenheffing van Scheldestromen vermeld.
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Tarieven zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en wegenheffing
Wegenheffing

Zuiveringsheffing en
verontreinigingsheffing

Ongebouwd

Natuur

Gebouwd

Ingezetenen

Waterschap

in € per ve

in € per ha

in € per ha

% WOZ-waarde

in € per huishouden

Aa en Maas

46,68

Amstel, Gooi en Vecht

53,11

Brabantse Delta

52,74

De Dommel

49,32

De Stichtse Rijnlanden

62,15

Delfland

94,45

Drents Overijsselse Delta

53,43

Fryslân

57,09

Hollands Noorderkwartier

59,41

25,34

0,87

0,01245%

39,08

Hollandse Delta

52,85

17,18

0,99

0,00670%

12,90

Hunze en Aa's

78,19

10,70

0,44

0,01359%

40,07

Noorderzijlvest

63,11

Peel en Maasvallei

46,59

Rijn en IJssel

48,39

Rijnland

52,80

Rivierenland

54,62

Roer en Overmaas

46,59

Scheldestromen

55,72

10,75

1,16

0,00862%

13,97

Schieland en de Krimpenerwaard

55,99

35,22

3,58

0,03020%

46,53

Vallei en Veluwe

49,97

Vechtstromen

51,03

Zuiderzeeland

57,38
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BIJLAGE 4 DATA BIJ GRAFIEKEN
Belastingopbrengsten decentrale overheden 2006-2016
Bedragen in miljoenen euro’s

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Totaal gemeentelijke belastingen

6.532

7.299

7.812

8.303

8.679

9.047

Ontwikkeling 2006-2016
+ 38,5%

Totaal provinciale belastingen

1.136

1.318

1.441

1.486

1.550

1.560

+ 37,3%

Totaal waterschapsbelastingen

2.028

2.093

2.262

2.426

2.575

2.692

+ 32,7%

Belastingopbrengsten per soort 2015-201613
Bedragen in miljoenen euro’s

2015

2016

Ontwikkeling

Watersysteemheffing

1.336

1.369

+ 2,5%

Zuiveringsheffing

1.255

1.270

+ 1,2%

9

9

+ 3,6%

43

44

+ 2,2%

2.643

2.692

+ 1,9%

Verontreinigingsheffing
Wegenheffing
Totale belastingopbrengst

13 De opbrengsten van de watersysteem- en wegenheffing in de tabel wijken iets af van degene die het CBS publiceert. Om beter tot uitdrukking te brengen welke opbrengst nu voor
welke taak wordt gegenereerd, is voor deze figuur de opbrengst van de watersysteemheffing van Waterschap Scheldestromen (Zeeland) gesplitst in de opbrengst voor het wegenbeheer
en voor het watersysteembeheer. Waterschap Scheldestromen brengt de kosten van het wegenbeheer integraal met de watersysteemheffing in rekening, waar de andere vier water
schappen met wegenbeheer dit via een afzonderlijke wegenheffing doen.
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Belastingopbrengsten watersysteem- en wegenheffing
huishoudens en eigenaren 2015-2016
Bedragen in miljoenen euro’s

2015

2016

Huishoudens

549

565

+ 2,9%

Eigenaren gebouwen

665

679

+ 2,0%

Eigenaren ongebouwd

161

166

+ 2,8%

4

4

+ 11,1%

1.379

1.414

+ 2,5%

Eigenaren natuurterreinen
Totale belastingopbrengst watersysteem- en wegenheffing

Ontwikkeling

Belastingopbrengsten zuiverings- en verontreinigings
heffing huishoudens en bedrijven 2015-2016
Bedragen in miljoenen euro’s

2015

2016

Ontwikkeling

Huishoudens

949

958

+ 0,9%

Bedrijven

315

321

+ 2,1%

1.264

1.279

+ 1,2%

Totale belastingopbrengst zuiverings- en
verontreinigingsheffing
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