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Analyse totaalopbrengst waterschapsbelastingen 
De wateropgaven en taken van het waterschap worden voornamelijk 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 € 15.000 hoger uitgevallen t.o.v. de laatste raming BVR 2020 (afwijking: 0,0%). Hiervan werkt een structureel 
voordelig bedrag van per saldo € 56.000 door naar 2021. Dit heeft voor € 112.000 (voordelig) betrekking op de 'watersysteemheffing' en € 56.000 (nadelig) op de 
'zuiveringsheffing'.  
 
Watersysteemheffing 
De watersysteemheffing is per saldo € 231.000 hoger uitgevallen dan de prognose bij de BVR 2020 (afwijking: + 0,3%). Dit betreft met name: 
 een structureel hogere opbrengst ingezetenenheffing van € 38.000, vanwege een voortgaande gestage groei van het aantal huishoudens; 
 een structureel 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 meegetaxeerde oppervlakte (extra WOZ-opbrengsten); 
 grotendeels structureel lagere kwijtscheldingslasten ingezetenenheffing over 2020 van € 157.000 (zie hierna onder kwijtscheldingsbeleid); 
 een incidenteel hogere opbrengst van € 45.000 over voorgaande jaren dan bij de BVR 2020 is ingeschat. 
 
Zuiveringsheffing 
De zuiveringsheffing is per saldo € 216.000 lager uitgevallen dan de prognose bij de BVR 2020 (afwijking: -/- 0,4%). Dit betreft: 
 een structureel hogere vervuilingseenheid (ve)-opbrengst van € 170.000 bij de huishoudens vanwege de gestage groei van het aantal ingezetenen; 
 een lagere vervuilingseenheid (ve)-opbrengst van € 1.067.000 bij de bedrijven: 

(i)  bij de meetbedrijven valt dit € 526.000 lager uit (dit is voor 2/3e deel structureel). Dit betreffen niet zozeer corona gerelateerde risico's, maar dit vloeit voort uit 
bedrijfsvoeringsrisico’s en is een gevolg van minder toevoer van vervuilingseenheden van meetbedrijven naar onze waterzuiveringen. Dit is het gevolg van 
voortgaande procesoptimalisaties hetgeen leidt tot een daling van de vuillast; 
(ii) bij de overige bedrijven valt dit € 541.000 lager uit. Hierbij is gerekend met een corona-effect, waarbij is uitgegaan van een lockdown die per saldo 4,5 maand heeft 
geduurd in 2020. Dit effect werd bij de BVR 2020 nog ingeschat op circa 10%. In deze jaarrekening 2020 is dit uiteindelijk opgelopen naar 15%. Ook voor 2021 wordt 
ditzelfde incidentele extra effect van 5% verwacht aan minder ve-opbrengsten. In zijn totaliteit is het corona-effect op de ve-opbrengsten overige bedrijven in 2020 
een nadeel van € 1.200.000 (t.o.v. de raming oorspronkelijke begroting 2020). 

 grotendeels structureel lagere kwijtscheldingslasten zuiveringsheffing over 2020 van € 191.000 (zie hierna onder kwijtscheldingsbeleid); 
 een incidenteel hogere ve-opbrengst van € 490.000 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, uitgevoerde leegstandscontroles en het prognoseprotocol 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 € 349.000 lager uit dan de prognose BVR 2020. Dit is grotendeels structureel. Deze daling komt omdat 
in 2020 minder kwijtscheldingsverzoeken zijn toegewezen. In 2020 zijn veel meer aanvragen via het Inlichtingenbureau getoetst. Door middel van deze toetsing beschikt 
GBLT over meer informatie dan bij aanvragen die niet via het Inlichtingenbureau worden getoetst. In totaal is over 2020 € 4.154.000 kwijtgescholden. 

 5.4 Waterschapsbelastingen 
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 Aantal kwijtscheldingen: ingezetenen  Aantal kwijtscheldingen: vervuilingseenheden  

 

 

 

 

 

 

Belastinggrondslagen watersysteemheffing  B 2020 B 2020 
(na wijziging) JR 2020 Verschil 

Aantal vervuilingseenheden directe lozers  6.400  6.800  7.150  350  

Aantal ingezetenen (= huishoudens)  341.500  341.800  342.300  500  

WOZ-waarde 'woningen' (in miljoenen euro's)  74.564  75.793  75.619  -174  

WOZ-waarde 'niet woningen' (in miljoenen euro's)  17.559  18.175  18.363  188  

Aantal hectare ongebouwd binnendijks  134.100  134.300  133.900  -400  

Aantal hectare ongebouwd buitendijks  800  800  800  0  

Aantal hectare ongebouwd wegen  7.000  6.600  6.500  -100  

Aantal hectare ongebouwd waterberging  600  700  500  -200  

Aantal hectare ongebouwd natuur  37.400  37.500  37.600  100  

Aantal hectare meegetaxeerde oppervlakte  46.100  46.100  46.700  600  
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Belastinggrondslagen zuiveringsheffing  B 2020 B 2020 
(na wijziging) JR 2020 Verschil 

Aantal ve's woonruimten: eenpersoonshuishoudens (á 1 ve) 110.400  110.400  110.700  300  

Aantal ve's woonruimten: meerpersoonshuishoudens (á 3 ve's) 689.500  691.100  694.000  2.900  

Aantal ve's meetbedrijven  172.600  155.500  145.400  -10.100  

Aantal ve's tabelbedrijven  160.000  141.800  131.400  -10.400  

Totaal aantal vervuilingseenheden (ve’s)  1.132.500  1.098.800  1.081.500  -17.300  

 
 

     

Belastingopbrengsten 
B 2020 B 2020 

(na wijziging) JR 2020 Verschil I/S 
(bedragen in duizenden €) 

Watersysteemheffing 2020 71.968  72.684  72.713  29  I/S 

Kwijtschelding ingezetenenheffing 2020 -1.901  -1.978  -1.821  157  I/S 

Watersysteemheffing voorgaande jaren 0  131  176  45  I 

Subtotaal watersysteemheffing 70.067  70.837  71.068  231  I/S 

Zuiveringsheffing 2020 59.060  57.302  56.405  -897  I/S 

Kwijtschelding zuiveringsheffing 2020 -2.445  -2.524  -2.333  191  I/S 

Zuiveringsheffing voorgaande jaren 0  96  586  490  I 

Subtotaal zuiveringsheffing 56.615  54.874  54.658  -216  I/S 

Totaal waterschapsbelastingen 126.682 125.711 125.726 15  
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De belastingopbrengsten 2020 ('Watersysteemheffing 2020' en 'Zuiveringsheffing 2020' uit de vorige tabel) kunnen als volgt worden uitgesplitst naar de verschillende 
belastingcategorieën. 
 

Belastingopbrengsten 
 

B 2020 
(na wijziging) JR 2020 Verschil Incidenteel/ 

Structureel (bedragen in duizenden €) 

Verontreinigingsheffing  354  373  19  I 

Ingezetenenheffing  26.835  26.873  38  S 

Heffing gebouwd (WOZ): woningen  29.095  29.031  -64  I 

Heffing gebouwd (WOZ): niet-woningen  6.977  7.049  72  I 

Heffing ongebouwd  9.257  9.220  -37  S 

Heffing natuur  166  167  1  S 

Subtotaal bruto watersysteemheffing  72.684  72.713  29   

Zuiveringsheffing eenpersoonshuishoudens  5.757  5.773  16  S 

Zuiveringsheffing meerpersoonshuishoudens  36.041  36.195  154  S 

Zuiveringsheffing meetbedrijven  8.109  7.583  -526  I/S 

Zuiveringsheffing tabelbedrijven  7.395  6.854  -541  I 

Subtotaal bruto zuiveringsheffing  57.302  56.405  -897   

Totaal bruto heffingen   129.986 129.118 -868  
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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 2020 met per saldo € 2.465.000. Over deze mutaties zijn reeds ab-besluiten genomen 
(Begroting 2020 en 1e en 2e begrotingswijziging 2020). 
 
Het voorstel resultaatsbestemming bij deze jaarrekening 2020 is: 
 een toevoeging van € 2.022.000 aan de bestemmingsreserve tariefsegalisatie watersysteembeheer; 
 een toevoeging van € 1.114.000 aan de bestemmingsreserve tariefsegalisatie zuiveringsbeheer.  
 

 Bestemmingsreserves tariefsegalisatie Beginstand 
1-1-2020 

Toevoeging 
t/m BVR 2020 

Onttrekkingen 
t/m BVR 2020 

Resultaats-
bestemming 2020 

Stand 
1-1-2021 

 

 (bedragen in duizenden €)  

 Watersysteembeheer 5.137  1.380  -495  2.022  8.044   

 Zuiveringsbeheer 12.871  916  -4.266  1.114  10.635   

 Totaal 18.008 2.296 -4.761 3.136 18.679  
 
  


