
 Kostentoedeling en Ontwikkelingen Nieuw Belastingstelsel 
 
Op 21 januari is in een oriënterende vergadering van het Algemeen Bestuur van de 
Dommel gesproken over de toedeling van de kosten van het waterschap naar de 
diverse categorieën gebruikers. Ook zijn richtinggevende ideeën voor een nieuw 
belastingstelsel geïnventariseerd.  
Wat is er aan de hand? Het gaat over een betere verdeling van de kosten vanwege het 
feit dat oa. grondprijzen afgelopen jaren zijn veranderd. De vraag is of de verdeling 
van de belasting nog recht doet aan de categorieën.    
 

  
 
Kostentoedeling op dit moment  
De inkomsten uit belastingen van ca. 95 miljoen euro per jaar, die het waterschap De 
Dommel ontvangt, zijn in eerste instantie te verdelen tussen een zuiveringsheffing (ca. 
57 miljoen euro) en een heffing voor het watersysteem (ca. 38 miljoen euro). 
De zuiveringsheffing wordt opgebracht door woningen (67%) , bedrijven (23%) en 
nog enkele andere bijdragen (10%). 
De watersysteemheffing wordt opgebracht door verschillende categorieën. 

- Ingezetenen, iedereen die in Dommelgebied woont, voor ca. 35% 
- Gebouwd, alle opstallen, voor ca. 57% 
- Ongebouwd, agrarisch land, voor ca. 7% 
- Wegen en infrastructuur voor ca. 2% 
- Natuurterreinen voor ca. 0,2% 

 
De belastingbedragen gebouwd en ongebouwd worden berekend aan de hand van 
respectievelijk de WOZ-waarden van onroerend goed en de grondprijs van agrarisch 
land. In de afgelopen jaren zijn deze waarden veranderd: De WOZ waarden zijn 
gedaald en de grondprijzen zijn gestegen. Het gevolg hiervan is, dat: 

- Gebouwd minder belasting hoeft te betalen (ca. 1,5 % minder in 2017) 
- Ongebouwd meer belasting gaat betalen (ca 7% meer) 
- Natuurterreinen meer belasting gaan betalen (ca. 22% meer) 

 
Ter discussie staat nu of de verdeling van de belasting nog recht doet aan de 
categorieën. Met name het percentage van de belasting voor ingezetenen is hierbij van 
belang. Deze inkomsten worden wel het solidariteitsdeel van de belastingen genoemd. 
Het percentage kan door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. 
Om ‘gevoel voor de bal te krijgen’ is als rekenvoorbeeld dit percentage verhoogt naar 
47,5%. De gevolgen hiervan voor de tarieven zouden dan zijn: 

- Gebouwd gaat 10% minder belasting betalen. 
- Ongebouwd en Natuurterreinen blijven evenveel belasting betalen als nu. 



- Ingezetenen betalen 16% meer belasting. Dit vertaalt zich met name naar een 
verhoging voor eenpersoonshuishoudens in een huurwoning: Deze gaan in 
totaal, dus inclusief zuiveringsheffing, meer dan 7% in lasten omhoog! 

 
Het onderzoek en invoering van een nieuwe belastingverordening brengt kosten met 
zich mee. Gezien deze kosten en tevens de verwachting, dat het belastingstelsel over 
enkele jaren gewijzigd gaat worden (zie vooruitblik onder) heeft de fractie van Water 
Natuurlijk het standpunt ingenomen om niet nu al voor 2017 wijzigingen door te 
voeren. We zien geen reden om nu kosten te maken en halsoverkop de 
kostentoedeling te veranderen.  
De meerderheid van het Algemeen Bestuur bleek eveneens deze mening toegedaan. 
 

 
 
 
Vooruitblik  
Ontwikkelingen voor een Nieuw Belastingstelsel? 
Zoals ook blijkt uit het bovenstaande, zijn er verschillende aanmerkingen te maken op 
het huidige belastingsysteem. Een landelijke bestuurlijke commissie Aanpassing 
Belastingstelsel gaat in opdracht van de Unie van Waterschappen de problematiek 
onderzoeken en is gevraagd om met aanbevelingen te komen voor een nieuw 
belastingstelsel, zie ook haar website: cab.uvw.nl. De opdracht is: 

- Terugwinnen van gemaakte kosten is uitgangspunt 
- Hoe kunnen we beginselen zoals ‘gebruiker, vervuiler, kostenveroorzaker, 

belanghebbende betaalt’ toepassen binnen het belastingstelsel van de 
waterschappen? 

- Het Waterschapsbestuur moet een mogelijkheid houden om binnen grenzen in 
te spelen op regionale verschillen. 

- Het nieuwe stelsel moet voldoen aan de criteria : uitlegbaar, transparant, 
robuust, rechtvaardig, maatschappelijk gedragen, eenvoudig uit te voeren en 
doelmatig. 

 
De commissie CAB komt in januari bij de Dommel op bezoek. Maarten Dewachter is 
hier namens Water Natuurlijk De Dommel bij aanwezig en zal onze ideeën hierover 
aan de commissie meegeven: 

- Het gewenste uitgangspunt ‘de gebruiker/vervuiler/kostenveroorzaker betaalt’ 
wordt door de huidige belastingsystematiek nauwelijks ondersteund. Prikkels 
om gewenst gedrag te belonen ontbreken. Water Natuurlijk pleit hier ook 
landelijk voor. En dit wordt ook in OESO rapporten opgemerkt. 

- Er is geen aandacht voor de veroorzakers van diffuse verontreinigingen. 



- Voor slimmer omgaan met hemelwaterproblematiek in stedelijk gebied en 
grondwateronttrekkingen zijn geen stimulerende prikkels in het systeem. 

- Het gebruik van de WOZ-waarde als basis voor de belasting gebouwd lijkt 
arbitrair. 

- Natuurterreinen zijn niet in een aparte en onafhankelijke categorie 
ondergebracht (nu belast als % van ongebouwd). 

 
Voor nadere informatie over deze onderwerpen, mail naar Jaap van der Schroeff: 
schroeff@planet.nl 
 
 
 


