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Geachte leden,
Vrijdag 7 december jl. bespraken wij in de Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF)
de op basis van onze uitvraag van 27 november jl. ontvangen reacties op hoe het gewijzigde voorstel tot
aanpassing van het belastingstelsel door de leden-waterschappen is beoordeeld. In de CBCF is gezamenlijk geconstateerd dat er onvoldoende draagvlak is voor het voorstel op zowel de inhoud als het proces. De
opvattingen binnen de waterschappen en tussen de waterschappen onderling lopen thans te ver uiteen
om tot eenduidige besluitvorming te komen. Om deze reden heeft het Uniebestuur, met instemming van
de CBCF, besloten bespreekpunt 5 (aangepast voorstel aanpassing belastingstelsel) van de agenda van de
Ledenvergadering van 14 december aanstaande te halen. Voorgesteld wordt om in plaats daarvan bij
agendapunt 5 deze brief te agenderen.
De waterschappen zijn het er over eens dat het hebben van een eigen belastingstelsel één van de belangrijkste voorwaarden is voor duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer. Het is de basis van onze functionele overheid. Dit betekent dat wij zelf regie willen hebben en houden over de vormgeving van ons eigen
toekomstbestendige belastingstelsel. Daarom moet een aanpassing van ons belastingstelsel kunnen rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak bij de algemeen besturen van de waterschappen. Nu de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 voor de deur staan is het logisch om het gewenste draagvlak voor
de wijziging van het belastingstelsel bij de nieuwe algemeen besturen te verkrijgen.
Gezien het bovenstaande stelt het Uniebestuur voor om de verdere beraadslagingen en besluitvorming
over de gewenste aanpassing van het belastingstelsel ten minste een half jaar te laten rusten. Tegen die
tijd zal met directe betrokkenheid van de nieuwe besturen bekeken worden op welke wijze het proces om
te komen tot aanpassing van het belastingstelsel vervolgd kan worden. Het Uniebestuur stelt dit voor in de
wetenschap dat de discussie na de verkiezingen een vervolg moet krijgen. Een aantal waterschappen heeft
terecht benadrukt dat zij op dit moment al grote knelpunten ervaren met het huidige stelsel en dat een
herziening dus onverminderd urgent is. De recente uitspraken van de Hoge Raad inzake de tariefdifferentiatie wegen (definitie van verharde openbare weg) en het betrekken van rijkswater in de watersysteemheffing (Waddenzee arrest) maken deze urgentie nog hoger. Wij delen de conclusie dat wanneer sommige
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waterschappen ervaren dat zij niet meer op een duurzame en verantwoorde manier via het belastingstelsel over de middelen kunnen beschikken die nodig zijn voor de uitoefening van onze taken, dat een probleem is dat alle 21 waterschappen raakt.
Tijdens het komende half jaar staat het nadenken over de aanpassing van ons belastingstelsel natuurlijk
niet stil. Waterschappen die nu al knellende problemen ervaren zullen blijven nadenken over mogelijke
oplossingen en daarover collegiaal overleg met elkaar en ons hebben. Alle waterschappen hebben een rol
bij het goed overdragen van informatie over ons belastingstelsel en discussie daarover aan de nieuwe algemeen besturen. Het Uniebureau is onverminderd bereid om u bij te staan bij die discussie en het beantwoorden van vragen en het geven van nadere informatie.
Ik hoop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Hans Oosters

