
 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

De leden-waterschappen 

t.a.v. het Dagelijks Bestuur 

   

datum ons kenmerk contactpersoon 

13 december 2019 104309/BT Mw. E.M. van der Kuil 

   

bijlage(n) uw kenmerk e-mail 

Opdracht vervolgtraject aanpassing  

belastingstelsel 

- ekuil@uvw.nl 

   

betreft  doorkiesnummer 

Aanpassing belastingstelsel: besluit 

Ledenvergadering 13 december jl. 

 06 2071 9142 

 

 

 

 

 

 

Geachte leden, 

 

In de Ledenvergadering van de Unie van 13 december jl. is uitgebreid en intensief gesproken over het ver-

volgtraject van de aanpassing van het belastingstelsel. De inbreng van de algemene besturen van de wa-

terschappen was een belangrijk onderdeel van de beraadslagingen. De Ledenvergadering heeft besloten 

dat het traject om tot een aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen te komen een ver-

volg krijgt. Met het besluit benadrukken we dat we als waterschappen gezamenlijk verantwoordelijkheid 

dragen en nemen voor het goed blijven functioneren van het voor onze opgaven zo belangrijke, eigen be-

lastingstelsel. In deze brief informeren wij u over het genomen besluit. Wij vragen u deze brief onder de 

aandacht van uw algemeen bestuur te brengen.  

 

Toelichting op de opdracht aan de stuurgroep 
De opdracht voor de stuurgroep is in belangrijke mate gelijk gebleven aan het oorspronkelijke voorstel. Op 

basis van de bespreking in de Ledenvergadering zijn geen onderwerpen toegevoegd. De belangrijkste 

overweging hierbij was dat uitbreiding van het aantal onderwerpen het aanpakken van de acute knelpun-

ten zou bemoeilijken. De belangrijkste wijzigingen zijn dat: een onafhankelijke procesbegeleider de stuur-

groep leidt, de stuurgroep besluit over het betrekken van stakeholders, bij het oplossen van de weeffout 

alle categorieën in beschouwing worden genomen en het voorstel voor tariefdifferentiatie glasopstanden 

opnieuw wordt beschouwd. Het gewijzigde voorstel is bijgesloten.  

 

Daarnaast heeft de Ledenvergadering het Uniebestuur verzocht om meer dan tot nu toe permanent aan-

dacht te besteden aan het onderhoud van het belastingstelsel. Enerzijds gaat het om het proces, aange-

zien de huidige systematiek via een wetswijziging intensief en tijdrovend is. Anderzijds gaat het om het aan 

kunnen blijven sluiten bij een steeds veranderende omgeving. Besloten is dan ook dat de onderwerpen 

die vanuit verschillende AB’s zijn ingebracht (b.v. differentiatie van het woonruimteforfait van de zuive-

rings- en verontreinigingsheffing), maar geen onderdeel uitmaken van de opdracht aan de stuurgroep, 

een plek krijgen in dit proces. Het Uniebestuur buigt zich over een kansrijke aanpak van dit proces. Van-

wege het verdergaande, meer fundamentele karakter wordt opgemerkt dat hierover nog geen besluit-

vorming kan worden verwacht in 2020. 
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Vervolgtraject stuurgroep 
Het vervolgtraject gaat plaatsvinden onder aansturing van een stuurgroep van de 21 waterschappen. De 

opdracht geeft aan dat ieder waterschap één bestuurder naar de Stuurgroep afvaardigt, waarbij het de ei-

gen keuze van ieder waterschap is of dat een lid van het dagelijks bestuur of de voorzitter wordt. Graag 

horen wij van de waterschappen die dit nog hebben doorgegeven wie in de stuurgroep plaatsneemt 

(graag mailen aan wdekking@uvw.nl) 

De eerste vergadering van de stuurgroep vindt plaats op donderdag 30 januari 2020 in Het Waterschaps-

huis te Amersfoort, van 10.00 tot 13.00 uur (inclusief lunch).  

 

Communicatie 
De Unie zal vandaag een nieuwsbericht over het vervolgtraject publiceren en zo snel mogelijk ook de ex-

terne stakeholders informeren. 

 

De Ledenvergadering werd afgesloten met de constatering dat met de genomen besluiten een goede start 

is gemaakt met het oplossen van de belangrijkste knelpunten in het belastingstelsel en dat voor de toe-

komst stappen worden gezet voor de bestendigheid van het systeem door periodieke evaluatie en aan-

scherping. 

 

Wij hopen u voor dit moment geïnformeerd te hebben. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Mevr. mr. C. Peters 

Waarnemend algemeen directeur  

 

  

 


