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Analyse totaalopbrengst waterschapsbelastingen 
De wateropgaven en taken van het waterschap worden bekostigd door het heffen van belastingen. Deze belastingen bestaan uit de watersysteemheffing en de 
zuiveringsheffing. De heffing en inning van de waterschapsbelastingen wordt verzorgd door het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT).  
Het totaal van de waterschapsbelastingen is per saldo € 285.000 lager uitgevallen t.o.v. de laatste raming BVR 2019 (-/- 0,2%). Hiervan werkt een structureel nadelig bedrag 
van per saldo € 464.000 door naar 2020. Hiervan heeft € 77.000 betrekking op de 'watersysteemheffing' en € 387.000 op de 'zuiveringsheffing'.  
 
Watersysteemheffing 
De watersysteemheffing is per saldo € 86.000 hoger uitgevallen dan de prognose bij de BVR 2019 (+ 0,1%). Dit betreft met name: 
 een incidenteel hogere opbrengst verontreinigingsheffing van € 112.000. Dit betreft met name een hogere opbrengst bij de bedrijfsruimten, die zich moeilijk laat 

voorspellen mede vanwege de grilligheid van de bronneringen; 
 een incidenteel hogere WOZ-opbrengst van € 148.000, die alleen voor 2020 een structurele doorwerking heeft. Dit is een combinatie van een sterkere 

waardeontwikkeling van de woningen dan was geraamd, alsmede een hogere toename van het aantal objecten; 
 een structurele lagere opbrengst ongebouwd van € 36.000, vanwege de laatste effecten van het Wegenarrest (verschuiving oppervlak wegen naar ongebouwd), in 

combinatie met een verschuiving van hectares ongebouwd naar mee getaxeerde oppervlakte (extra WOZ-opbrengsten); 
 een incidenteel lagere opbrengst van € 82.000 voorgaande jaren dan bij de BVR 2019 is ingeschat. 
 
Zuiveringsheffing 
De zuiveringsheffing is per saldo € 371.000 lager uitgevallen dan de prognose bij de BVR 2019 (-/- 0,7%). Dit betreft met name: 
 een lagere vervuilingseenheid (ve)-opbrengst van € 559.000 bij de bedrijven. Dit is voor € 424.000 structureel nadelig, aangezien bij twee meetbedrijven sprake is van 

een lagere ve-opbrengst (5.400 ve's) dan eerder geraamd, terwijl GBLT voor de overige bedrijven een nieuw controleprotocol hanteert waardoor dit nog eens 
structureel 3.000 ve's lager uitkomt dan de eerder door GBLT afgegeven ramingen. 

 een incidenteel hogere ve-opbrengst van € 151.000 bij met name de bedrijven uit voorgaande jaren. Zowel bij de meetbedrijven als de overige bedrijven wordt een 
meeropbrengst gerealiseerd, vanwege actuele inzichten en meetgegevens en het nieuwe prognose protocol dat wordt gehanteerd. 

 
Kwijtscheldingsbeleid 
In het kwijtscheldingsbeleid van het waterschap is vastgelegd dat alleen natuurlijke personen voor 100% kwijtschelding in aanmerking kunnen komen voor: (i) de 
verontreinigingsheffing, (ii) de zuiveringsheffing en (iii) de ingezetenenheffing. Voor de bepaling van de kosten wordt uitgegaan van 100% van de bijstandsnorm. 
De realisatie (inclusief prognose) van de kwijtschelding valt in totaal € 58.000 structureel hoger uit dan de prognose BVR 2019. In totaal is in 2019 € 4.333.000 
kwijtgescholden. Over voorgaande jaren is in totaal € 183.000 meer kwijtschelding verleend dan bij de jaarrekening 2018 is ingeschat. 
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 Aantal kwijtscheldingen ingezetenen  Aantal kwijtscheldingen zuiveringseenheden  

 

 

 

 

 

        

 
Belastinggrondslagen watersysteemheffing  B 2019 B 2019 

(na wijziging) JR 2019 Verschil  

 Aantal vervuilingseenheden directe lozers  5.000  6.300  8.500  2.200   

 Aantal ingezetenen  338.900  339.500  339.300  -200   

 WOZ-waarde binnendijks (in miljoenen euro's)  85.823  87.980  88.346  366   

 WOZ-waarde buitendijks (in miljoenen euro's)  33  37  36  -1   

 Aantal hectare ongebouwd binnendijks  131.300  134.200  134.200  0   

 Aantal hectare ongebouwd buitendijks  800  800  800  0   

 Aantal hectare ongebouwd wegen  11.600  7.000  6.600  -400   

 Aantal hectare ongebouwd waterberging  600  600  600  0   

 Aantal hectare ongebouwd natuur  36.800  37.400  37.500  100   

 Aantal hectare meegetaxeerde oppervlakte  44.900  46.000  46.200  200   
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 Belastinggrondslagen zuiveringsheffing  B 2019 B 2019 
(na wijziging) JR 2019 Verschil  

 Aantal vervuilingseenheden woonruimten  797.500  797.900  798.900  1.000   

 Aantal vervuilingseenheden bedrijfsruimten  318.500  332.600  321.500  -11.100   

 Totaal aantal vervuilingseenheden  1.116.000  1.130.500  1.120.400  -10.100   

 
 
 
 

      

 Belastingopbrengsten 
B 2019 B 2019 

(na wijziging) JR 2019 Verschil Incidenteel/ 
structureel 

 

 (bedragen in duizenden euro's)  

 Watersysteemheffing 2019 69.750  70.315  70.525  210  I/S  

 Kwijtschelding ingezetenenheffing 2019 -1.852  -1.852  -1.893  -41  S  

 Watersysteemheffing voorgaande jaren 0  172  89  -83  I  

 Subtotaal watersysteemheffing 67.898  68.635  68.721  86  I/S  

 Zuiveringsheffing 2019 56.297  57.031  56.526  -505  I/S  

 Kwijtschelding zuiveringsheffing 2019 -2.467  -2.422  -2.439  -17  S  

 Zuiveringsheffing voorgaande jaren 0  1.146  1.297  151  I  

 Subtotaal zuiveringsheffing 53.830  55.755  55.384  -371  I/S  

 Totaal waterschapsbelastingen 121.728 124.390 124.105 -285   
 
Bestemmingsreserves tariefsegalisatie 
Onder bestemmingsreserves voor tariefsegalisatie wordt verstaan: reserves die dienen om ongewenste fluctuaties in de belastingtarieven tussen de verschillende jaren tot 
een minimum te beperken. In zijn totaliteit dalen deze bestemmingsreserves in 2019 met € 4.949.000. Hierover zijn reeds ab-besluiten genomen (Begroting 2019 en 1e en 
2e begrotingswijziging 2019). 
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Het voorstel resultaatsbestemming bij deze jaarrekening 2019 is: 
 een toevoeging van € 972.000 aan de bestemmingsreserve tariefsegalisatie watersysteembeheer; 
 een toevoeging van € 1.942.000 aan de bestemmingsreserve tariefsegalisatie zuiveringsbeheer.  

 

 Bestemmingsreserves tariefsegalisatie Beginstand 
1-1-2019 

Toevoeging 
t/m BVR 2019 

Onttrekkingen 
t/m BVR 2019 

Resultaats-
bestemming 2019 

Stand 
1-1-2020 

 

 (bedragen in duizenden euro's)  

 Watersysteembeheer 5.938  0  -1.774  972  5.137   

 Zuiveringsbeheer 14.104  0  -3.176  1.942  12.871   

 Totaal 20.043 0 -4.949 2.914 18.008  
 
  


