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Inventarisatie
Vanaf 1 januari 2009 gaan de waterschapsbelastingen op de schop. De bestaande belastingen ver-
dwijnen en worden vervangen door nieuwe belastingen. Volgens de staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat huizinga, gaan huishoudens hierdoor gemiddeld 13 euro per jaar meer belasting betalen. 
Bedrijven, boeren en natuurbeheerorganisaties gaan minder betalen.

De sp heeft de ontwikkelingen van de waterschapsbelastingen geïnventariseerd bij elf willekeurig 
gekozen waterschappen. er is hierbij gekeken naar de procentuele stijging van de verschillende be-
lastingen en de gevolgen hiervan voor vier groepen: gezinnen met een koopwoning, gezinnen met een 
huurwoning, alleenstaanden met een koopwoning en alleenstaanden met een huurwoning. 

Conclusies
•	 De	watersysteembelastingen	vallen	veel	hoger	uit	dan	de	oude	belastingen;
•	 Vrijwel	alle	groepen	gaan	fors	meer	betalen;
•	 Alleenstaanden	worden	extra	hard	getroffen;
•	 De	stijging	van	de	lasten	in	sommige	waterschappen	is	niet	solidair;
•	 Er	bestaan	grote	verschillen	tussen	de	waterschappen	als	het	gaat	om	belastingen	 
	 voor	zuiveringsheffing.

Wat wil de SP?
•	 De	ongebreidelde	stijging	van	de	waterschapsbelastingen	moet	worden	beteugeld;
•	 Er	moet	zo	snel	mogelijk	een	vergelijkend	onderzoek	naar	prestaties	en	kosten	van	 
	 de	waterschappen	worden	uitgevoerd;
•	 Er	moet	een	landelijk	onderzoek	komen	naar	de	kosten	van	het	waterbeheer.

samenvatting
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Waterschappen	hebben	drie	taken:	
•	 ze	beheren	het	waterpeil
•	 ze	zorgen	voor	veilige	dijken,	zodat	laaggelegen	gebieden	niet	onderlopen	bij	een	 
 hoge afvoer van de rivieren of een storm op zee 
•	 ze	zuiveren	het	afvalwater

het geld om deze taken uit te voeren wordt door middel van belastingen opgehaald bij huishoudens, 
bedrijven,	boeren	en	natuurbeheerders.	Er	bestaan	twee	soorten	heffingen:	de	zuiveringsheffing	en	de	
watersysteemheffing.

De	zuiveringsheffing	is	per	1	januari	2009	de	vervanger	van	de	verontreinigingsheffing.	De	hoogte	
daarvan hangt af van het aantal bewoners van een woning, met een maximum van drie personen.

1.1	Watersysteemheffing
De	watersysteemheffing	vervangt	vanaf	volgend	jaar	de	ingezetenenomslag.	De	gebruikers	van	een	
woning	(huurders	en	eigen	woningbezitters)	betalen	de	watersysteemheffing	ingezetenen:	een	vast	
bedrag, ongeacht het aantal leden van een huishouden en de waarde van de woning.

eigenaren van woningen (eigen woningbezitters en verhuurders) betalen hiernaast ook nog de water-
systeemheffing	gebouwd:	dat	is	een	percentage	van	de	WOZ-waarde.

De	verandering,	waarbij	sommige	heffingen	zijn	vervangen	door	de	nieuwe	watersysteemheffing,	is	
geregeld in de Wet modernisering waterschapsbestel, die eind 2006 door de tweede Kamer is aange-
nomen. De sp is van mening dat de tweede Kamer destijds door de regering onjuist is geïnformeerd 
over	de	gevolgen	van	de	systeemwijziging.

De nieuwe wet zou leiden tot een andere verdeling van de belastingen over de huishoudens, bedrijven, 
boeren en natuurbeheerders. Volgens de toenmalige minister had dit gevolgen voor de hoogte van de 
belastingen voor de huishoudens. Deze zouden ongeveer 90 miljoen euro meer gaan betalen, terwijl 
boeren, bedrijven en natuurbeheerders minder zouden gaan betalen. het bedrag van 90 miljoen euro 
komt neer op ongeveer 13 euro per huishouden per jaar.

1. inleiDing
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Invoering van de nieuwe heffingenstructuur betekent niet dat de totale lasten voor alle belastingplichtigen ge-
zamenlijk zullen veranderen. Dit totaal is immers bepaald door de voor de taakuitoefening van de waterschap-
pen te maken kosten. Wel leidt een wijziging in de heffingensystematiek tot een lastenverschuiving tussen de 
groepen van belastingplichtigen. 

Zoals in paragraaf 14, onder a, is aangegeven, bedroegen de waterschapslasten voor 2004 in totaal € 1.828 
miljoen. Dit is de som van de opbrengst van de waterkwantiteitsomslag, de waterkeringsomslag en de Wvo-
heffing. Deze werden opgebracht door de huishoudens (€ 1.266 miljoen), de bedrijven (€ 402 miljoen), de 
agrarische sector (€ 116 miljoen), de eigenaren van natuurterreinen (€ 14 miljoen) en de eigenaren van overige 
ongebouwde terreinen (€ 30 miljoen). 

De lastenverschuiving die optreedt op basis van de nu voorgestelde bekostigingsstructuur is een optelsom is 
van een aantal effecten. In totaliteit treedt er een lastenverschuiving op van circa € 90 miljoen, overeenkomend 
met 4,5% van de totale jaarlijkse waterschapslasten. Deze lastenverschuiving zal met name een vermindering 
inhouden voor de eigenaren van natuurterreinen (minus € 12 miljoen), de eigenaren van agrarische gronden 
(minus € 56 miljoen) en de eigenaren van overige ongebouwde gronden (minus € 14 miljoen). Daarnaast is er 
sprake van een beperkte lastenvermindering voor de bedrijven (minus € 8 miljoen). In totaal dalen de water-
schapsheffingen voor bedrijven (incl. landbouw) met € 64 miljoen. 

De toename van de lasten zal plaatsvinden bij de huishoudens.

Bron: Memorie van Toelichting Wet modernisering waterschapsbestel (30601, nr.3)

 
1.2 Huidige ontwikkelingen
In december behandelt de tweede Kamer een wijziging van de Wet modernisering waterschapsbestel. 
De	SP	heeft	aan	staatssecretaris	Huizinga	gevraagd	hoe	het	staat	met	de	financiële	gevolgen	van	de	
nieuwe belastingen voor de huishoudens, omdat het erop lijkt dat de verhoging van de belastingen 
voor huishoudens veel hoger is dan eerder werd voorspeld. 

De staatssecretaris antwoordde dat zij nog niet weet hoe het staat met die lastenontwikkeling voor 
2009, want de tarieven zijn nog niet voor alle waterschappen vastgesteld. Wel meende de staatssecre-
taris dat “… de optredende lastenverschuivingen in lijn zijn met de inschatting die vooraf is gemaakt.”
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De leden van de SP-fractie constateren dat er in de praktijk sprake lijkt te zijn van een onevenredige verdeling 
van de waterschapslasten, hetgeen er toe leidt dat ingezetenen en huiseigenaren in enkele waterschappen 
volgend jaar fors meer gaan betalen aan waterschapbelasting. Dit om zo een flinke tariefdaling ten gunste van 
boeren en tuinders te realiseren. De leden van de SP-fractie vragen om aan te geven in hoeverre deze consta-
tering juist is en, zo ja, aan te geven of die forse stijging te verklaren is uit het voorliggende wetsvoorstel. En als 
dat niet het geval is wat dan de verklaring is van deze lastenstijging.

Verder vraagt de SP-fractie of de regering een dergelijke lastenverschuiving wenselijk acht en, zo neen, wat de 
regering gaat doen om een dergelijke lastenverschuiving terug te draaien. De leden van de SP-fractie vragen 
de regering ten slotte om een overzicht te verstrekken van de tariefwijziging voor 2009 bij alle waterschappen.

De vragen die door de fracties van de PvdA en SP worden gesteld hebben alle direct of indirect betrekking op 
het optreden van lastenverschuivingen die het gevolg zijn van de Wet modernisering waterschapsbestel, die 
recent van kracht is geworden. Onderdeel van deze wet was een vereenvoudiging van het belastingstelsel van 
de waterschappen. Ook werd de beleidsvrijheid van de waterschappen ingeperkt door meer zaken op wets-
niveau te regelen. Elke verandering en zeker een vereenvoudiging in belastingssystematiek geeft lastenver-
schuivingen. In de memorie van toelichting en tijdens de behandeling van het genoemde wetsvoorstel is hierbij 
uitgebreid stilgestaan. De signalen die ook de regering heeft ontvangen over het optreden van lastenverschui-
vingen zijn in lijn met de inschatting die vooraf zijn gemaakt. De precieze consequenties van de uniformering 
van de tarieven is thans nog niet duidelijk. Veel waterschappen hebben de nieuwe tarieven nog niet formeel 
vastgesteld en er vindt nog veel bestuurlijke discussie over plaats. Er is overigens geen verband tussen de 
gesignaleerde verschuivingen en het onderhavige wetsvoorstel.

Bron: Nota naar aanleiding van het Verslag Wijziging Wet modernisering waterschapsbestel (31515, nr.7)

1.3 Inventarisatie
De tweede Kamerfractie van de sp heeft van verschillende sp-afdelingen meldingen gekregen dat de 
kosten voor huishoudens in hun regio veel sterker stijgen dan de eerder voorspelde 13 euro. 

Daarom heeft de sp een inventarisatie gemaakt van de ontwikkeling van de waterschapsbelastingen 
voor huishoudens in 2009, ten opzichte van 2008. Voor de belastingtarieven in 2009 is uitgegaan van 
de conceptbegrotingen van de waterschappen, aangezien de tarieven nog niet in alle waterschappen 
officieel	zijn	vastgesteld.	Het	is	dus	mogelijk	dat	de	tarieven	voor	2009	nog	iets	worden	aangepast,	
maar het ligt niet in de rede dat er vele procenten wordt afgeweken van de cijfers in de begrotingen.
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We hebben de ontwikkeling vergeleken voor vier soorten huishoudens:
•	 een	gezin	van	drie	personen	in	een	koopwoning	met	een	WOZ-waarde	van	200.000	euro
•	 een	gezin	van	drie	personen	in	een	huurwoning
•	 een	alleenwonende	in	een	koopwoning	met	een	WOZ-waarde	van	200.000	euro
•	 een	alleenwonende	in	een	huurwoning.

De inventarisatie is uitgevoerd bij elf willekeurige waterschappen:
•	 Waterschap	Zeeuws-Vlaanderen
•	 Waterschap	Veluwe
•	 Waterschap	Roer	en	Overmaas	
•	 Waterschap	Reest	en	Wieden
•	 Waterschap	Hollandse	Delta
•	 Hoogheemraadschap	van	Rijnland
•	 Hoogheemraadschap	van	Schieland	en	Krimpenerwaard
•	 Hoogheemraadschap	de	Stichtse	Rijnlanden
•	 Hoogheemraadschap	van	Delfland
•	 Hoogheemraadschap	Amstel,	Gooi	en	Vecht
•	 Waterschap	Zeeuwse	Eilanden.

Bij	ons	onderzoek	hebben	we	gekeken	naar	de	watersysteemheffing	ingezetenen,	de	watersysteem-
heffing	gebouwd	en	de	zuiveringsheffing.	De	heffingsgrondslag	voor	de	zuiveringsheffing	is	door	de	
Wet modernisering waterschapsbestel niet veranderd. toch vonden we het – gezien de hoogte van het 
bedrag	–	wel	belangrijk	om	ook	deze	heffing	mee	te	nemen	in	het	onderzoek.
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2.1.	Ontwikkeling	van	de	watersysteemheffing	ingezetenen
De	watersysteemheffing	ingezetenen	vervangt	per	1	januari	de	ingezetenenomslag.	In	alle	waterschap-
pen	gaat	deze	heffing	fors	omhoog	ten	opzichte	van	het	oude	systeem.	Uitschieter	is	het	Hoogheem-
raadschap	van	Delfland,	waar	deze	heffing	meer	dan	verdubbelt.

	 1.	 Hoogheemraadschap	van	Delfland	 +	1	07	%
	 2.	 Hoogheemraadschap	Amstel,	Gooi	en	Vecht	 +		 86	%
	 3.	 Waterschap	Veluwe	 +		 71	%
	 4.	 Waterschap	Hollandse	Delta	 +		 61	%
	 5.	 Waterschap	Zeeuwse	Eilanden	 +		 60	%
	 6.	 Waterschap	Reest	en	Wieden	 +		 58	%
	 7.	 Hoogheemraadschap	Schieland	en	Krimpenerwaard	 +		 55	%
	 8.	 Hoogheemraadschap	Stichtse	Rijnlanden	 +		 52	%
	 9.	 Waterschap	Zeeuws-Vlaanderen	 +		 25	%
	10.	 Hoogheemraadschap	van	Rijnland	 +		 16	%
	11.	 Waterschap	Roer	en	Overmaas	 +		 14	%

2.2	Ontwikkeling	van	de	watersysteemheffing	gebouwd
De	watersysteemheffing	gebouwd	wordt	in	de	meeste	waterschappen	verhoogd.	In	het	Waterschap	
reest en Wieden wordt het tarief verdubbeld. positieve uitschieter is het Waterschap roer en over-
maas,	dat	in	de	ranglijst	voor	de	verhoging	van	de	watersysteemheffing	ingezeten	ook	al	onderaan	
staat. 

	 1.	 Waterschap	Reest	en	Wieden	 +		100	%
	 2.	 Hoogheemraadschap	Amstel,	Gooi	en	Vecht	 +		 81	%
	 3.	 Waterschap	Zeeuws-Vlaanderen	 +		 32	%		
	 4.	 Hoogheemraadschap	Schieland	en	Krimpenerwaard	 +		 11	%
	 5.	 Waterschap	Zeeuwse	Eilanden	 +		 7	%
	 6.	 Waterschap	Hollandse	Delta	 +		 3	%
	 7.	 Hoogheemraadschap	van	Rijnland	 +		 0	%	
	 8.	 Hoogheemraadschap	de	Stichtse	Rijnlanden	 -		 3	%
	 9.	 Waterschap	Veluwe	 -		 23	%

2. resultaten inventarisatie
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	10.	 Hoogheemraadschap	van	Delfland	 -		 31	%
	11.	 Waterschap	Roer	en	Overmaas	 -		 50	%

2.3	Ontwikkeling	zuiveringsheffing
In	vrijwel	alle	waterschappen	wordt	de	zuiveringsheffing	verlaagd.	

	 1.	 Waterschap	Roer	en	Overmaas	 +		 2	%	
	 2.	 Hoogheemraadschap	van	Delfland	 -	 7	%
	 3.	 Hoogheemraadschap	Schieland	en	Krimpenerwaard	 -		 11	%
	 4.	 Waterschap	Hollandse	Delta	 -		 13	%
	 5.	 Hoogheemraadschap	van	Rijnland	 -		 13	%
	 6.	 Waterschap	Zeeuws-Vlaanderen	 -		 14	%
	 7.	 Hoogheemraadschap	de	Stichtse	Rijnlanden	 -	 14	%	
	 8.	 Waterschap	Zeeuwse	Eilanden	 -		 14	%
	 9.	 Waterschap	Veluwe	 -		 15	%
	10.	 Hoogheemraadschap	Amstel,	Gooi	en	Vecht	 -		 18	%
	11.	 Waterschap	Reest	en	Wieden	 -		 20	%

2.4	Gevolgen	voor	een	gezin	met	een	koopwoning
De gevolgen van de ontwikkelingen van de drie belastingen voor een gezin met een koopwoning in 
de verschillende waterschappen zijn zeer verschillend, echter bij de meeste waterschappen vallen de 
totale waterschapsbelastingen hoger uit. Bij het waterschap reest en Wieden is de stijging 32,91 euro 
per jaar.

	 1.	 Waterschap	Reest	en	Wieden	 +		 12%
	 2.	 Hoogheemraadschap	van	Delfland	 +		 9	%
	 3.	 Waterschap	Zeeuws-Vlaanderen	 +		 8	%
	 4.	 Hoogheemraadschap	Amstel,	Gooi	en	Vecht	 +		 6	%
	 5.	 Waterschap	Hollandse	Delta	 +		 6	%
	 6.	 Waterschap	Zeeuwse	Eilanden	 +		 4	%
	 7.	 Hoogheemraadschap	van	Schieland	en	Krimpenerwaard	 +		 3	%
	 8.	 Hoogheemraadschap	de	Stichtse	Rijnlanden	 -		 3	%
	 9.	 Hoogheemraadschap	van	Rijnland	 -		 5	%
	10.	 Waterschap	Veluwe	 -		 8	%
	11.	 Waterschap	Roer	en	Overmaas	 -		 13	%

2.5	Gevolgen	voor	een	gezin	met	een	huurwoning
De gevolgen voor gezinnen met een huurwoning zijn erg wisselend. In verreweg de meeste water-
schappen stijgen de belastingen slechts licht, of dalen zelfs. echter, bij het hoogheemraadschap van 
Delfland	kan	een	stijging	worden	genoteerd	van	13%,	wat	neerkomt	op	31,82	euro	per	jaar.
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	 1.	 Hoogheemraadschap	van	Delfland	 +		 13	%
	 2.	 Waterschap	Hollandse	Delta	 +		 7	%
	 3.	 Waterschap	Roer	en	Overmaas	 +		 3	%
	 4.	 Waterschap	Zeeuwse	Eilanden	 +		 2	%
	 5.	 Hoogheemraadschap	Amstel,	Gooi	en	Vecht	 +		 1	%
	 6.	 Hoogheemraadschap	de	Stichtse	Rijnlanden	 -		 2	%
	 7.	 Hoogheemraadschap	van	Schieland	en	Krimpenerwaard	 -		 2	%
	 8.	 Waterschap	Zeeuws-Vlaanderen	 -		 3	%
	 9.	 Waterschap	Veluwe	 -		 3	%
	10.	 Waterschap	Reest	en	Wieden	 -		 3	%
	11.	 Hoogheemraadschap	van	Rijnland	 -		 6	%	

2.6	Gevolgen	voor	alleenstaanden	met	een	koopwoning
In vrijwel alle waterschappen stijgen de lasten voor alleenstaanden met een koopwoning fors. In de 
topper hoogheemraadschap van amstel, gooi en Vecht, komt dit neer op een stijging van 36,39 euro 
per jaar.

	 1.	 Hoogheemraadschap	van	Amstel,	Gooi	en	Vecht	 +		 31	%
	 2.	 Waterschap	Reest	en	Wieden	 +		 31	%
	 3.	 Hoogheemraadschap	van	Delfland	 +		 24	%
	 4.	 Waterschap	Zeeuws	Vlaanderen	 +		 19	%
	 5.	 Waterschap	Hollandse	Delta	 +		 18	%
	 6.	 Hoogheemraadschap	Schieland	en	de	Krimpenerwaard	 +		 15	%
	 7.	 Waterschap	Zeeuwse	Eilanden	 +		 14	%
	 8.	 Hoogheemraadschap	de	Stichtse	Rijnlanden	 +		 7	%
	 9.	 Hoogheemraadschap	van	Rijnland	 +		 1	%
	10.	 Waterschap	Veluwe	 -		 4	%
	11.	 Waterschap	Roer	en	Maas	 -		 23	%

2.7 Gevolgen voor alleenstaanden met een huurwoning
In alle waterschappen stijgen de lasten voor alleenstaanden met een huurwoning. het hoogheemraad-
schap	van	Delfland	spant	de	kroon.	In	dit	waterschap	stijgen	de	lasten	met	37%,	42,06	euro	per	jaar.

	 1.	 Hoogheemraadschap	van	Delfland	 +		 37	%
	 2.	 Waterschap	Hollandse	Delta	 +		 26	%
	 3.	 Hoogheemraadschap	Amstel,	Gooi	en	Vecht	 +		 24	%
	 4.	 Waterschap	Zeeuwse	Eilanden	 +		 20	%
	 5.	 Hoogheemraadschap	Schieland	en	de	Krimpenerwaard	 +		 17	%	
	 6.	 Waterschap	Reest	en	Wieden	 +		 16	%
	 7.	 Waterschap	Veluwe	 +		 14	%
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	 8.	 Hoogheemraadschap	de	Stichtse	Rijnlanden	 +		 12	%
	 9.	 Waterschap	Zeeuws-Vlaanderen	 +		 7	%
	10.	 Waterschap	Roer	en	Overmaas	 +		 6	%
	11.	 Hoogheemraadschap	van	Rijnland	 +		 2	%
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3.1 Watersysteembelastingen vallen veel hoger uit dan de oude belastingen
In	vrijwel	alle	waterschappen	vallen	de	watersysteemheffingen	ingezetenen	en	gebouwd	veel	hoger	uit	
dan	de	oude	belastingen.	In	enkele	waterschappen	verdubbelen	deze	heffingen	zelfs.	

3.2	Vrijwel	alle	groepen	gaan	fors	meer	betalen
Vrijwel alle groepen gaan fors meer betalen aan waterschapsbelastingen. een positieve uitzondering 
zijn de gezinnen met een huurwoning die er in de meeste waterschappen iets op vooruit gaan. echter, 
ook	in	deze	groep	zijn	negatieve	uitschieters.	In	het	Hoogheemraadschap	van	Delfland	gaan	de	gezin-
nen met een huurwoning jaarlijks namelijk ruim 30 euro meer betalen.

3.3 Alleenstaanden worden extra hard getroffen
In vrijwel alle waterschappen zijn de alleenstaanden de pineut, ongeacht of ze huren of een koophuis 
hebben.	Vooral	in	het	Hoogheemraadschap	van	Delfland	en	het	Hoogheemraadschap	Amstel,	Gooi	en	
Vecht vallen rake klappen.

3.4	Stijging	lasten	in	sommige	waterschappen	niet	solidair
Een	combinatie	van	een	forse	verhoging	van	de	watersysteemheffing	ingezetenen	en	een	verlaging	van	
de	watersysteemheffing	gebouwd	heeft	gunstige	financiële	gevolgen	voor	inwoners	met	dure	wonin-
gen. hun waterschapsbelastingen stijgen een stuk minder dan die van eigenaren van een goedkopere 
woning, in sommige gevallen zullen de belastingen zelfs dalen. Vooral in het hoogheemraadschap van 
Delfland	is	dit	het	geval.	

3.5	Grote	verschillen	tussen	belastingen	voor	zuiveringsheffing
De belastingen die worden betaald voor het zuiveren van het rioolwater verschillen sterk. Dit is op-
merkelijk omdat de kwaliteitseisen voor het afvalwater overal gelijk zijn. Deze eisen worden overigens 
steeds	strenger.	In	dat	licht	is	het	opvallend	dat	de	zuiveringsheffing	in	vrijwel	alle	waterschappen	
omlaag gaat.

3. conclusies
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De gevolgen van De nieuwe waterschapsbelastingen, een inventarisatie

4.1	Staatssecretaris	Huizinga	moet	ingrijpen
In 2006 is beloofd dat de kostenstijging voor huishoudens beperkt zou blijven tot gemiddeld 13 euro 
per	huishouden	per	jaar.	Uit	de	bovenstaande	inventarisatie	en	de	bijlagen	blijkt	dat	de	stijging	veel	
hoger uitvalt. staatssecretaris huizinga moet ervoor zorgen dat de beloften worden nagekomen.

4.2	Benchmark	waterschappen	moet	zo	snel	mogelijk	worden	ingevoerd
Uit	de	inventarisatie	blijkt	dat	de	hoogte	van	de	belastingen	en	de	stijging	ervan	per	waterschap	enorm	
verschillen. Dit is deels verklaarbaar doordat een waterschap in bijvoorbeeld limburg veel lagere 
kosten heeft dan een waterschap aan de kust. maar ook tussen waterschappen in de randstad aan 
de kust zijn de verschillen groot. Daarom moet er een benchmark komen voor waterschappen waarin 
de prestaties van de waterschappen en de kosten hiervan worden vergeleken, zodat de waterschaps-
besturen hierop kunnen worden aangesproken.

4.3	Landelijk	onderzoek	naar	kosten	waterbeheer	en	zo	nodig	hard	ingrijpen
De	kosten	van	de	waterschappen	stijgen	al	jaren	harder	dan	de	inflatie.	Ook	de	kosten	van	het	
gemeentelijke rioolbeheer stijgen heel snel. Voor een deel valt dat te verklaren uit noodzakelijke inves-
teringen en achterstallig onderhoud.

Het	aanpakken	van	de	inefficiëntie	in	de	waterketen	is	echter	nog	een	taboe	in	bestuurlijk	Nederland.	
Dat taboe dreigt nog sterker te worden nu de meeste politieke partijen (cDa, pvda en VVD) een gro-
tere vinger in de pap hebben gekregen in het bestuur van de waterschappen. 

De	SP	is	voorstander	voor	het	aanpakken	van	twee	taboes:
•	 Hef	de	waterschappen	als	bestuurlijk	orgaan	op	en	breng	de	uitvoeringsorganisatie	bestuurlijk		
	 onder	bij	de	provincies.	Zoals	recent	weer	eens	gebleken	is,	is	het	democratische	draagvlak		 	
 voor de waterschappen bedroevend laag, maar dit bestuurlijke circus kost wel jaarlijks honderd  
 miljoen euro. Dat geld geven wij liever uit voor beter waterbeheer en het beperken van  
 de tariefstijgingen.
•	 Dwing	de	waterschappen	en	de	gemeenten	tot	samenwerking	op	het	gebied	van		 	 	
 afvalwaterbeheer. Wetenschappelijke studies van onder meer de universiteiten van tilburg en   
	 Rotterdam	laten	zien	dat	hierdoor	een	efficiencywinst	te	boeken	is	van	ongeveer	20%.

4. Wat Wil De sp
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De gevolgen van De nieuwe waterschapsbelastingen, een inventarisatie

TARiEVEnOVERZicHT

Belastingsoort 2008 2009 Procentuele ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	63,00	 €	51,96	 -	18	%
Watersysteemheffing		 €	42,47	 €	78,83	 +	86	% 
ingezetenen 
Watersysteemheffing		 €	0,17	per	 0,012334%	van 
gebouwd	 €	2500	WOZ-waarde	 de	WOZ-waarde	 +	81	% 
   

OnTWiKKELinG	VOOR	HuuRDERS	En	HuiSEiGEnAREn

Gezin	met	koophuis	 2008	 2009	 Procentuele	ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	189,00	 €	155,88	
Watersysteemheffing		 €	42,47	 €	78,83
ingezetenen  
Waterschapsheffing		 €	13,60	 €	24,67
gebouwd  
Totaalbedrag  € 245,07 € 259,38 + 6 %

Gezin	met	huurhuis	 2008	 2009	 Procentuele	ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	189,00	 €	155,88	
Watersysteemheffing	 
ingezetenen	 €	42,47	 €	78,83	
Totaalbedrag  € 231,47 € 234,71 + 1 %

bijlage 1.  hoogheemraaDschap amstel, 
  gooi en vecht
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Alleenwonende  2008 2009 Procentuele ontwikkeling
met	koophuis	
Zuiveringsheffing	 €	63,00	 €	51,96	
Watersysteemheffing		 €	42,47	 €	78,83
ingezetenen  
Waterschapsheffing		 €	13,60	 €	24,67
gebouwd  
Totaalbedrag  € 119,07 € 155,46 + 31 %

Alleenwonende  2008 2009 Procentuele ontwikkeling
met huurhuis 
Zuiveringsheffing	 €	63,00	 €	51,96	
Watersysteemheffing	
ingezetenen	 €	42,47	 €	78,83	
Totaalbedrag  € 105,47 € 130,79 + 24 %
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De gevolgen van De nieuwe waterschapsbelastingen, een inventarisatie

TARiEVEnOVERZicHT

Belastingsoort 2008 2009 Procentuele ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	63,62	 €	54,72	 -	14	%
Watersysteemheffing		 €	41,07	 €	62,25	 +	52	%
ingezetenen 
Watersysteemheffing		 €0,58	per	€	2500	 0,0224%	van	 -	3	%
gebouwd	 WOZ-waarde	 de	WOZ-waarde

OnTWiKKELinG	VOOR	HuuRDERS	En	HuiSEiGEnAREn

Gezin	met	koophuis	 2008	 2009	 Procentuele	ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	190,86	 €	164,26	
Watersysteemheffing		 €	41,07	 €	62,25
ingezetenen  
Waterschapsheffing		 €	46,40	 €	44,80
gebouwd  
Totaalbedrag  € 278,33 € 271,31 - 3 %

Gezin	met	huurhuis	 2008	 2009	 Procentuele	ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	190,86	 €	164,26	
Watersysteemheffing		 €	41,07	 €	62,25
ingezetenen  
Totaalbedrag  € 231,93 € 226,51 - 2 %

bijlage 2.  hoogheemraaDschap  
  De stichtse rijnlanDen
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Alleenwonende  2008 2009 Procentuele ontwikkeling
met	koophuis	
Zuiveringsheffing	 €	63,62	 €	54,72	
Watersysteemheffing		 €	41,07	 €	62,25
ingezetenen  
Waterschapsheffing		 €	46,40	 €	44,80
gebouwd  
Totaalbedrag  € 151,09 € 161,77 + 7 %

Alleenwonende  2008 2009 Procentuele ontwikkeling
met huurhuis 
Zuiveringsheffing	 €	63,62	 €	54,72	
Watersysteemheffing	 
ingezetenen	 €	41,07	 €	62,25	
Totaalbedrag  € 104,69 € 116,97 + 12 %
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De gevolgen van De nieuwe waterschapsbelastingen, een inventarisatie

(*cijfers	alleen	over	Schieland;	in	de	Krimpenerwaard	komen	nog	er	aanvullende	heffingen	bovenop)

TARiEVEnOVERZicHT

Belastingsoort 2008 2009 Procentuele ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	58,01	 €	51,75	 -	11	%
Watersysteemheffing		 €	42,73	 €	66,24	 +	55	%
ingezetenen 
Watersysteemheffing		 €0,44	per	€	2500		 0,0195%	van		 +	11	%
gebouwd	 WOZ-waarde	 de	WOZ-waarde	

OnTWiKKELinG	VOOR	HuuRDERS	En	HuiSEiGEnAREn

Gezin	met	koophuis	 2008	 2009	 Procentuele	ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	174,03	 €	155,25	
Watersysteemheffing		 €	42,73	 €	66,24 
ingezetenen  
Waterschapsheffing		 €	35,20	 €	39,00
gebouwd  
Totaalbedrag  € 251,96 € 260,49 + 3 %

Gezin	met	huurhuis	 2008	 2009	 Procentuele	ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	174,03	 €	155,25	
Watersysteemheffing		 €	42,73	 €	66,24
ingezetenen  
Totaalbedrag  € 216,76 € 211,49 - 2 %

bijlage 3.  hoogheemraaDschap schielanD 
  en De KrimpenerWaarD
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Alleenwonende 2008 2009 Procentuele ontwikkeling 
met	koophuis	
Zuiveringsheffing	 €	58,01	 €	51,75	
Watersysteemheffing		 €	42,73	 €	66,24
ingezetenen  
Waterschapsheffing		 €	35,20	 €	39,00
gebouwd  
Totaalbedrag  € 135,94 € 156,99 + 15 %

Alleenwonende  2008 2009 Procentuele ontwikkeling 
met huurhuis 
Zuiveringsheffing	 €	58,01	 €	51,75	
Watersysteemheffing		 €	42,73	 €	66,24
ingezetenen  
Totaalbedrag  € 100,74 € 117,99 + 17 %



25

De gevolgen van De nieuwe waterschapsbelastingen, een inventarisatie

TARiEVEnOVERZicHT

Belastingsoort 2008 2009 Procentuele ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	70,18	 €	65,06	 -	7	%
Watersysteemheffing		 €	43,96	 €	91,14	 +	107	%
ingezetenen 
Watersysteemheffing		 0,49	per	€	2500		 0,0173%	van	 -	31	%
gebouwd	 WOZ-waarde	 de	WOZ-waarde

OnTWiKKELinG	VOOR	HuuRDERS	En	HuiSEiGEnAREn

Gezin	met	koophuis	 2008	 2009	 Procentuele	ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	210,54	 €	195,18	
Watersysteemheffing		 €	43,96	 €	91,14
ingezetenen  
Waterschapsheffing		 €	39,20	 €	34,60
gebouwd  
Totaalbedrag  € 293,70 € 320,92 + 9 %

Gezin	met	huurhuis	 2008	 2009	 Procentuele	ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	210,54	 €	195,18	
Watersysteemheffing		 €	43,96	 €	91,14
ingezetenen  
Totaalbedrag  € 254,50 € 286,32 + 13 %

bijlage 4.  hoogheemraaDschap van DelflanD



Waterschapslasten: met recht een aanslag te noemen

26

Alleenwonende  2008 2009 Procentuele ontwikkeling
met	koophuis	
Zuiveringsheffing	 €	70,18	 €	65,06	
Watersysteemheffing		 €	43,96	 €	91,14
ingezetenen  
Waterschapsheffing		 €	39,20	 €	34,60
gebouwd  
Totaalbedrag  € 153,34 € 190,80 + 24 %

Alleenwonende 2008 2009 Procentuele ontwikkeling 
met huurhuis 
Zuiveringsheffing	 €	70,18	 €	65,06	
Watersysteemheffing		 €	43,96	 €	91,14 
ingezetenen  
Totaalbedrag  € 114,14 € 156,20 + 37 %
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De gevolgen van De nieuwe waterschapsbelastingen, een inventarisatie

TARiEVEnOVERZicHT

Belastingsoort 2008 2009 Procentuele ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	50,10	 €	43,50	 -	13	%
Watersysteemheffing		 €	52,85	 €	61,35	 +	16	%
ingezetenen 
Watersysteemheffing		 €	0,35	per	€	2500	 €	0,0140	%	van	 	0	%
gebouwd	 WOZ-waarde	 de	WOZ-waarde

OnTWiKKELinG	VOOR	HuuRDERS	En	HuiSEiGEnAREn

Gezin	met	koophuis	 2008	 2009	 Procentuele	ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	150,30	 130,50	
Watersysteemheffing		 €	52,85	 €	61,35
ingezetenen  
Waterschapsheffing		 €	28,-	 €	28,-
gebouwd  
Totaalbedrag  € 231,15 € 219,85 - 5 %

Gezin	met	huurhuis	 2008	 2009	 Procentuele	ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	150,30	 130,50	
Watersysteemheffing		 €	52,85	 €	61,35
ingezetenen  
Totaalbedrag  € 203,15 € 191,85 - 6 %

bijlage 5.  hoogheemraaDschap van rijnlanD
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Alleenwonende  2008 2009 Procentuele ontwikkeling
met	koophuis	
Zuiveringsheffing	 €	50,10	 €	43,50	
Watersysteemheffing		 €	52,85	 €	61,35
ingezetenen  
Waterschapsheffing		 €	28,00	 €	28,00
gebouwd  
Totaalbedrag  € 130,95 € 132,85 + 1 %

Alleenwonende  2008 2009 Procentuele ontwikkeling
met huurhuis 
Zuiveringsheffing	 €	50,10	 €	43,50	
Watersysteemheffing		 €	52,85	 €	61,35
ingezetenen  
Totaalbedrag  € 102,95 € 104,85 + 2 %
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De gevolgen van De nieuwe waterschapsbelastingen, een inventarisatie

TARiEVEnOVERZicHT

Belastingsoort 2008 2009 Procentuele ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	57,00	 €	49,35	 -	13	%
Watersysteemheffing		 €	62,02	 €	100,37	 +	61	%
ingezetenen 
Watersysteemheffing		 €0,77	per	€	2500		 0,0318%	van	 +	3	%
gebouwd	 WOZ-waarde	 de	WOZ-waarde

OnTWiKKELinG	VOOR	HuuRDERS	En	HuiSEiGEnAREn

Gezin	met	koophuis	 2008	 2009	 Procentuele	ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	171,00	 €	148,95	
Watersysteemheffing
ingezetenen	 €	62,02	 €	100,37	
Waterschapsheffing	
gebouwd	 €	61,60	 €	63,60	
Totaalbed € 294,62 € 312,92 + 6 %

Gezin	met	huurhuis	 2008	 2009	 Procentuele	ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	171,00	 €	148,95	
Watersysteemheffing		 €	62,02	 €	100,37
ingezetenen  
Totaalbedrag  € 233,02 € 249,32 + 7 %

bijlage 6.  Waterschap hollanDse Delta
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Alleenwonende  2008 2009 Procentuele ontwikkeling
met	koophuis	
Zuiveringsheffing	 €	57,00	 €	49,35	
Watersysteemheffing		 €	62,02	 €	100,37
ingezetenen  
Waterschapsheffing		 €	61,60	 €	63,60
gebouwd  
Totaalbedrag  € 180,62 € 213,32 + 18 %

Alleenwonende  2008 2009 Procentuele ontwikkeling
met huurhuis 
Zuiveringsheffing	 €	57,00	 €	49,35	
Watersysteemheffing		 €	62,02	 €	100,37
ingezetenen  
Totaalbedrag  € 119,02 € 149,72 + 26 %
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De gevolgen van De nieuwe waterschapsbelastingen, een inventarisatie

TARiEVEnOVERZicHT

Belastingsoort 2008 2009 Procentuele ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	61,80	 €	49,68	 -	20	%
Watersysteemheffing		 €	51,72	 €81,79	 +	58	%
ingezetenen 
Watersysteemheffing		 €0,49	per	€	2500	 0,0392%	van	 +	100	%
gebouwd	 WOZ-waarde	 de	WOZ-waarde
  

OnTWiKKELinG	VOOR	HuuRDERS	En	HuiSEiGEnAREn

Gezin	met	koophuis	 2008	 2009	 Procentuele	ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	185,40	 €	149,04	
Watersysteemheffing	
ingezetenen	 €	51,72	 €81,79	
Waterschapsheffing	
gebouwd	 €	39,20	 €	78,40	
Totaalbedrag  € 276,32 € 309,23 + 12 %

Gezin	met	huurhuis	 2008	 2009	 Procentuele	ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	185,40	 €	149,04	
Watersysteemheffing		 €	51,72	 €81,79
ingezetenen  
Totaalbedrag  € 237,12 € 230,83 - 3 %

bijlage 7.  Waterschap reest en WieDen
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Alleenwonende  2008 2009 Procentuele ontwikkeling
met	koophuis	
Zuiveringsheffing	 €	61,80	 €	49,68	
Watersysteemheffing		 €	51,72	 €81,79
ingezetenen  
Waterschapsheffing		 €	39,20	 €	78,40
gebouwd  
Totaalbedrag  € 152,72 € 199,87 + 31 %

Alleenwonende  2008 2009 Procentuele ontwikkeling
met huurhuis 
Zuiveringsheffing	 €	61,80	 €	49,68	
Watersysteemheffing		 €	51,72	 €81,79
ingezetenen  
Totaalbedrag  € 113,52 € 131,47 + 16 %
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De gevolgen van De nieuwe waterschapsbelastingen, een inventarisatie

TARiEVEnOVERZicHT

Belastingsoort 2008 2009 Procentuele ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	48,48	 €	49,30	 +	2	%
Watersysteemheffing	 €	25,87	 €	29,39	 +	14	%	
ingezetenen 
Watersysteemheffing		 €	0,98	per	€	2500	 0,0197	%	van	 -	50	%
gebouwd	 WOZ-waarde	 de	WOZ-waarde	

OnTWiKKELinG	VOOR	HuuRDERS	En	HuiSEiGEnAREn

Gezin	met	koophuis	 2008	 2009	 Procentuele	ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	145,44	 €	147,90	
Watersysteemheffing		 €	25,87	 €	29,39
ingezetenen  
Waterschapsheffing		 €	78,40	 €	39,30
gebouwd  
Totaalbedrag  249,71 216,59 - 13 %

Gezin	met	huurhuis	 2008	 2009	 Procentuele	ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	145,44	 €	147,90	
Watersysteemheffing		 €	25,87	 €	29,39
ingezetenen  
Totaalbedrag  € 171,31 € 177,29 + 3 %

bijlage 8.  Waterschap roer en overmaas
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Alleenwonende  2008 2009 Procentuele ontwikkeling
met	koophuis	
Zuiveringsheffing	 €	48,48	 €	49,30	
Watersysteemheffing		 €	25,87	 €	29,39
ingezetenen  
Waterschapsheffing		 €	78,40	 €	39,30
gebouwd  
Totaalbedrag  € 152,75 € 117,99 - 23 %

Alleenwonende 2008 2009 Procentuele ontwikkeling
met huurhuis 
Zuiveringsheffing	 €	48,48	 €	49,30	
Watersysteemheffing	 €	25,87	 €	29,39	
ingezetenen  
Totaalbedrag  € 74,35 € 78,69 + 6 %
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De gevolgen van De nieuwe waterschapsbelastingen, een inventarisatie

Tarievenoverzicht

Belastingsoort 2008 2009 Procentuele ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	50,20	 €	42,72	 -	15	%
Watersysteemheffing	 €	25,16	 €	43,13	 +	71	%	
ingezetenen 
Watersysteemheffing		 €	0,86	per	€	2500	 0,02649	%	van	 -	23	%
gebouwd	 WOZ-waarde	 de	WOZ-waarde	

OnTWiKKELinG	VOOR	HuuRDERS	En	HuiSEiGEnAREn

Gezin	met	koophuis	 2008	 2009	 Procentuele	ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	150,60	 €	128,16	
Watersysteemheffing	 €	25,16	 €	43,13	
ingezetenen  
Waterschapsheffing		 €	68,80	 €	52,98
gebouwd  
Totaalbedrag  € 244,56 € 224,27 - 8 %

Gezin	met	huurhuis	 2008	 2009	 Procentuele	ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	150,60	 €	128,16	
Watersysteemheffing	 €	25,16	 €	43,13	
ingezetenen  
Totaalbedrag  € 175,76 € 171,29 - 3 %

bijlage 9.  Waterschap veluWe
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Alleenwonende  2008 2009 Procentuele ontwikkeling
met	koophuis	
Zuiveringsheffing	 €	50,20	 €	42,72	
Watersysteemheffing		 €	25,16	 €	43,13
ingezetenen  
Waterschapsheffing	 €	68,80	 €	52,98	
gebouwd  
Totaalbedrag  € 144,16 € 138,83 - 4 %

Alleenwonende 2008 2009 Procentuele ontwikkeling 
met huurhuis 
Zuiveringsheffing	 €	50,20	 €	42,72	
Watersysteemheffing		 €	25,16	 €	43,13
ingezetenen  
Totaalbedrag  € 75,36 € 85,85 + 14 %
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De gevolgen van De nieuwe waterschapsbelastingen, een inventarisatie

TARiEVEnOVERZicHT

Belastingsoort 2008 2009 Procentuele ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	60,89	 €	52,62	 -	14	%
Watersysteemheffing		 €	50,62	 €	80,79	 +	60	%
ingezetenen 
Watersysteemheffing		 €	1,16	per	€	2500	 0,0498	%	van	 +	7	%
gebouwd	 WOZ-waarde	 de	WOZ-waarde	

OnTWiKKELinG	VOOR	HuuRDERS	En	HuiSEiGEnAREn

Gezin	met	koophuis	 2008	 2009	 Procentuele	ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	182,67	 €	157,86	
Watersysteemheffing		 €	50,62	 €	80,79
ingezetenen  
Waterschapsheffing		 €	92,80	 €	99,60
gebouwd  
Totaalbedrag  € 326,09 € 338,25 + 4 %

Gezin	met	huurhuis	 2008	 2009	 Procentuele	ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	182,67	 €	157,86	
Watersysteemheffing		 €	50,62	 €	80,79
ingezetenen  
Totaalbedrag  € 233,29 € 238,65 + 2 %

bijlage 10.  Waterschap ZeeuWse eilanDen
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Alleenwonende  2008 2009 Procentuele ontwikkeling
met	koophuis	
Zuiveringsheffing	 €	60,89	 €	52,62	
Watersysteemheffing	
ingezetenen	 €	50,62	 €	80,79	
Waterschapsheffing	
gebouwd	 €	92,80	 €	99,60	
Totaalbedrag  € 204,31 € 233,01 + 14 %

Alleenwonende  2008 2009 Procentuele ontwikkeling
met huurhuis 
Zuiveringsheffing	 €	60,89	 €	52,62	
Watersysteemheffing	
ingezetenen	 €	50,62	 €	80,79	
Totaalbedrag  € 111,51 € 133,41 + 20 %
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De gevolgen van De nieuwe waterschapsbelastingen, een inventarisatie

TARiEVEnOVERZicHT

Belastingsoort 2008 2009 Procentuele ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	64,00	 €	55,00	 -	14	%
Watersysteemheffing		 €	73,50	 €	92,00	 +	25	%
ingezetenen 
Watersysteemheffing		 €	1,46	per	 0,077495	%	van	 +	32	%
gebouwd	 €	2500	WOZ-waarde	 de	WOZ-waarde	

OnTWiKKELinG	VOOR	HuuRDERS	En	HuiSEiGEnAREn

Gezin	met	koophuis	 2008	 2009	 Procentuele	ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	192,00	 €	165,00		
Watersysteemheffing		 €	73,50	 €	92,00
ingezetenen  
Waterschapsheffing		 €	116,80	 €	154,99
gebouwd  
Totaalbedrag  € 382,30 € 411,99 + 8

Gezin	met	huurhuis	 2008	 2009	 Procentuele	ontwikkeling
Zuiveringsheffing	 €	192,00	 €	165,00	
Watersysteemheffing		 €	73,50	 €	92,00
ingezetenen  
Totaalbedrag  € 265,50 € 257,00 - 3 %

bijlage 11.  Waterschap ZeeuWs-vlaanDeren



Waterschapslasten: met recht een aanslag te noemen
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Alleenwonende  2008 2009 Procentuele ontwikkeling 
met	koophuis	
Zuiveringsheffing	 €	64,00	 €	55,00	
Watersysteemheffing		 €	73,50	 €	92,00
ingezetenen  
Waterschapsheffing		 €	116,80	 €	154,99
gebouwd  
Totaalbedrag  € 254,30 € 301,99 + 19 %

Alleenwonende  2008 2009 Procentuele ontwikkeling
met huurhuis 
Zuiveringsheffing	 €	64,00	 €	55,00	
Watersysteemheffing		 €	73,50	 €	92,00
ingezetenen  
Totaalbedrag  € 137,50 € 147,00 + 7 %
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De gevolgen van De nieuwe waterschapsbelastingen, een inventarisatie



Waterschapslasten: met recht een aanslag te noemen
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De gevolgen van De nieuwe waterschapsbelastingen, een inventarisatie



Waterschapslasten: met recht een aanslag te noemen
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