Terugmelding stuurgroep 30 januari

Stuurgroep aanpassing belastingstelsel 2020 van start
Met Menno Snel als onafhankelijk voorzitter is op 30 januari de stuurgroep bijeen geweest die zich
buigt over de aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen. De stuurgroep richt zich op
een aantal knelpunten en meekoppelkansen en betrekt de waterschapsbesturen en stakeholders om
voor de zomer tot een conceptadvies te komen. De waterschappen streven ernaar om eind dit jaar
een gedragen advies tot aanpassing van het belastingstelsel aan te bieden aan de minister van
Infrastructuur en Waterstaat.
In de Ledenvergadering van december 2019 hebben de waterschappen geconstateerd dat het eigen
belastingstelsel een groot goed is dat we moeten koesteren. Met het eigen belastinggebied kunnen de
waterschappen hun taken zelfstandig bekostigen. Dit financiële fundament is de beste garantie voor
waterveiligheid, voldoende en schoon zoetwater.

Regie en solidariteit
De stuurgroep benadrukt dat het van groot belang is dat waterschappen zelf de regie hebben en houden
over de vormgeving van het toekomstbestendige belastingstelsel. Waterschappen dragen samen de
verantwoordelijkheid voor het goed blijven functioneren van dit stelsel. Als enkele waterschappen tegen
de grenzen van het stelsel aanlopen, is dat een probleem van alle waterschappen. In het belang van een
goed werkend belastingstelsel zijn waterschappen solidair en zoeken samen naar oplossingen voor de
geconstateerde knelpunten.

Draagvlak
Het is essentieel dat er draagvlak is voor het uiteindelijke voorstel, zowel bij stakeholders als binnen de
waterschappen. De stuurgroep informeert en consulteert de waterschapsbesturen daarom intensief en
deelt na elke bijeenkomst een terugkoppeling. Daarnaast kunnen er extra informerende bijeenkomsten
voor AB-leden worden georganiseerd.
Ook stakeholders worden tijdens het traject geïnformeerd en geconsulteerd. Er komen drie
stakeholderbijeenkomsten over het proces en de voorstellen. Alle stakeholders kunnen hun belangen
inbrengen. Die worden meegewogen bij de besluitvorming door de stuurgroep.

Uitgangspunten
De opdracht is het oplossen van de meest urgente knelpunten in het huidige belastingstelsel en het
meenemen van gunstige meekoppelkansen. De Ledenvergadering heeft een aantal uitgangspunten
meegegeven:

-

Kostenterugwinnning staat centraal;
Er is (meer) ruimte voor bestuurlijk regionaal maatwerk;
Een lastenverschuiving in de watersysteemheffing blijft beperkt;
De aanpassingen moeten uitlegbaar, maatschappelijk gedragen, robuust en doelmatig zijn.

Onderwerpen
Op verzoek van de stuurgroep ontwikkelt een werkgroep onder leiding van Harm Küpers, secretarisdirecteur van Waterschap Hunze en Aa’s, een aantal eerste uitwerkingen over de volgende
onderwerpen:
1. De kostentoedeling van de watersysteemheffing oplossen;
2. Plusvoorzieningen binnen de watersysteemheffing;
3. De tariefdifferentiatie voor glasopstanden binnen de watersysteemheffing;
4. De heffingsformule voor de zuiverings- en de verontreinigingsheffing;
5. Beter kunnen inspelen op waardevol afvalwater binnen de zuiveringsheffing;
6. Actualisatie van de tabel afvalwatercoëfficiënten van de zuiverings- en de verontreinigingsheffing;
7. Bekostiging binnen de zuiveringsheffing van maatregelen ter beperking van hemelwaterkosten
binnen het zuiveringsbeheer.
Voor het eerste onderwerp, de kostentoedeling, heeft de Stuurgroep gevraagd twee denkrichtingen uit
te werken en daarbij inzicht te geven in de financiële consequenties. Het gaat om waarde als invulling
van het profijtbeginsel. En om invulling van het profijtbeginsel zonder gebruik van waarde.
De stuurgroep komt 4 keer bij elkaar en levert in juni een conceptadvies op tot aanpassing van het
belastingstelsel. De waterschapsbesturen zullen zich hierover in de tweede helft van dit jaar uitspreken.

