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KORTE SAMENVATTING:
Bijgaand treft a aan de Tarievennota 200:>. De tarieven zijn gebaseend op het bij het vorige
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TAR1EVENNOTA 2005
1. Inleiding
Het Beleidsjaarplan 2005 naar beleidsvelden, dat bij het vorige agendapunt is behandeld en
vastgesteld, sluit met een totaal aan lasten van € 59.813.330. Aan baten is een bedrag geraamd
van € 13.090.400. Het saldo ad € 46.722.930 moet, alvorens de bere:kening van de omslagen en
heffingen kan plaatsvinden, worden toegnrekend aan de taken van hca waterschap.
Daarnaast moet conform het besluit van :L september 2004, vanaf het jaar 2005 eenvijfde
gedeelte van de nagekomen WOZ-kostem in rekening worden gebrac:ht. Voor het jaar 2005 is
dit bedrag becijferd op € 666.800.
Uit het Beleidsjaarplan blijkt op basis van de productindeling niet direct het saldo van lasten en
baten naar de vier afzonderlijke taken. Omdat de financiering van het waterschap is ingericht
naar de taken en vervolgens naar belastingplichtigen, vindt deze toerekening plaats op basis
van een in 2003 vastgestelde bestuurlijke notitie (notitie financiering kosten per beleidsveld).
Bij de vaststelling hiervan is bepaald dat een jaarlijkse herijking van deze toerekening niet
noodzakelijk is, maar dat er aanleidingen kunnen zijn de notitie tegen het licht to houden.
Aangezien er op dit moment geen redenen zijn voor een aanpassing 1',bijv. ander kostenpatroon,
nieuwe taakonderdelen, nieuwe investeringen), heeft een herijking voor 2005 niet plaatsgevonden. De notitie is een onderdeel van de evaluatie van de huidig;e bestuursperiode en zal
to zijner tijd in uw bestuur opnieuw aan d.e orde worden gesteld.
Het saldo van lasten en baten wordt op basis van de genoemde notitie als volgt toegerekend aan
de taken:
JaG~rplan 2005 Nagekom~sn WOZ-kosten
· Waterkeringszorg € 3.017.110 € 83.350
· Waterkwantiteitsbeheer - 19.710.330 ~~83.450
· Waterkwaliteitsbeheer - 23.731.460
· Vaarwegbeheer - 264.030
Op basis van artikel 34 van het reglement voor het waterschap Noorderzijlvest moeten de
kosten die ten Taste van het waterschap blijven voor de taak vaarwegenbeheer, worden
toegerekend aan de tack waterkwantiteitslbeheer.
Voor de omslagheffing voor de taken waterkeringszorg en waterkwantiteitsbeheer zijn van
belang de Kostentoedelingsverordening V~aterschap Noorderzijlvest, de Omslagklassenverordening Waterschap Noorderzijlvest ~;,n de Verordening op de waterschapsomslagen
Waterschap Noorderzijlvest. Voor de heft=ing voor de tank waterkwaliteitsbeheer is van
toepassing de Heffingsverordening Watexkwaliteit waterschap Noorderzijlvest. Met in
achtneming van bovengenoemde verordeningen worden de tarieven voor het jaar 2005
vastgesteld.
Mede op grond van het in 2003 uitgevoerde kostentoedelingsonderzo~ek "Naar een meer
evenwichtige toedeling" heeft uw bestuur in zijn vergadering van 26 november 2003 beslist
dat de kostenverdeling tussen de categoric:en gebouwd en ongebouwd voor een deel (25°10) op
basis van waardeverhouding moet geschie;den (methode Delfland) en voor een deel (75%) op
basis van kosten veroorzaking (methode Oldambt).
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Concreet betekent dit dat het aandeel van de ingezetenen voor beide taken komt to liggen op
25% en dat voor de overige kosten voor pie taak waterkwantiteit voor 25% gerekend wordt met
de zogenaamde methode Delfland (op basis van beschermde economische waarden wordt de
verhouding bepaald tussen gebouwd en ongebouwd) en dat voor 75~7o wordt gerekend op basis
van de huidig toegepaste methode Oldarr~bt (gebaseerd op voorzieningenniveau). De veranderde methodiek van kostentoerekening i s verwoord in een Ontwerp-Kostentoedelingsverordening 2005 die van 9 september 2(104 tot en met 7 oktober 2004 ter image heeft gelegen,
waarbij de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen is geboden.
Er is binnen deze termijn een zienswijze ingediend, die geen aanleiding heeft gegeven de
Kostentoedelingsverordening aan to pass~~n. Vooruitlopend op de vaststelling van deze
verordening door uw bestuur is voor 200:5 de nieuwe systematiek van toerekening toegepast.
2. Algemeen
In artikel 4 van de Kostentoedelingsverordening is opgenomen dat de kosten van heffing en
invordering, zoals opgenomen in de begr~~ting van enig belastingjaar, rechtstreeks worden
toegerekend aan de veroorzakende categorieen. Dit zijn de ingezetenen, zakelijk gerechtigden
gebouwd en tenslotte zakelijk gerechtigdnn ongebouwd.
De kosten voor heffing en invordering zijn verantwoord onder het beleidsveld Heffing en
Invordering. Het totaal aan kosten, inclusief de verantwoording van het bedrag aan kwijt to
schelden omslagen en heffingen ad € 1.5_`>0.000, bedraagt € 6.154.830. Hiervan is aan de tank
waterkwaliteit toe to rekenen € 2.570.850. De resterende kosten ad € 3.583.980 zijn toe to
rekenen aan de twee overige taken. De specifieke kosten naar de drie hierboven genoemde
categorieen zijn vervolgens of to leiden uiit de nadere onderbouwing van de lasten en baten.
Deze bedragen voor het jaar 2005 € 3.19F>.200, inclusief € 666:800 nagekomen WOZ-kosten.
De toerekening naar de taken waterkerin€; en waterkwantiteit vindt vervolgens plaats op basis
van de in de inleiding genoemde notitie over de kostentoerekening naar taken.
Op basis van het bovenstaande zijn de spc:cifieke kosten 2005 voor heffing en invordering
(inclusief de kwijtschelding aan ingezetenenomslag doch exclusief de nagekomen WOZkosten) als volgt toe to rekenen aan de drie genoemde categorieen:
otaal Wate;rkering Waterkwantitei
€€€
· Ingezetenen1.253.960:333.720920.240
· Zakelijk gerechtigden gebouwd854.7101108.120746.590
· Zakelijk gerechtigden ongeboawd422.71054.120368.590
De kosten voor het uitvoeren van de verlaiezi_ 'den zijn opgenomen order het beleidsveld
Bestuur en externe communicatie. De kosten hebben betrekking op de in 2004 gehouden
verkiezingen welke in vier jaar worden afgeschreven en bedragen € 1.40.625. Hiervan wordt
een bedrag ad € 54.435 toegerekend aan de taak waterkwaliteit. Het aandeel voor de taken
waterkering en waterkwantiteit is op basi;~ van de kostentoerekening naar taken bepaald op
resp. 19,35% en 41,90oIo. De specifieke k:osten voor de drie genoemde categorieen bedragen
als volgt:
otaal Waterkering Waterkwantitei
€€€
· Ingezetenen66.80021.09045.710
· Zakelijk gerechtigden gebouw~d15.0804.76010.320
· Zakelijk gerechtigden ongebouwd4.3101.3602.950
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De nagekomen WOZ-kosten worden conform het beleid van voorgaande jaren voor 10%
toegerekend aan de categorie ongebouwd'. en voor 90% aan de categorie gebouwd. De totale
kosten ad € 666.800 worden derhalve als volgt toegerekend:
otaal Waterkering Waterkwantitei
€€€
· Zakelijk gerechtigden gebouwd 600.120 75.015 525.105
· Zakelijk gerechtigden ongebouwd 66.680 8.335 58.345
3. Tarieven Waterkeringszorg
Op basis van het voorgaande bedragen de door de tarieven to dekken kosten:
Aandeel in de Beleidsjaarplan 2005 op basis van de beleidsve.lden €
Aandeel in de nagekomen WOZ-kosten Af: bijdrage vanuit de algemene reserve €
Waarvan specifieke kosten voor:
Ingezetenen € 354.810
Zakelijk gerechtigden gebouwd - 187.895
Zakelijk gerechtigden ongebouwd - 63.815
€ 606520
3.017.110
83.350
0
.1 0.46
In artikel 2 van de Kostentoedelinl;sverordening is opgenomen dat de resterende kosten
als volgt worden verdeeld over de Brie categorieen belastingpl.ichtigen:
· Ingezetenen 25 % ofwel € 623.480
· Zakelijk gerechtigden gebouwci 48,4% ofwel - 1.207.070
· Zakelijk gerechtigden ongebouwd 26,6% ofwel - 663.390
€ 2.493.940
De tarieven 2005 voor de taak waterkerin;~szorg bedragen als volgt:
Ingezetenen
€ 8,88 per woonruimte
Zakelijk gerechtigden gebouwd € 0,22 * per € 2.268 economische waarde
Zakelijk gerechtigden ongebouwd € 7,34 per hectare
* Bij een waardestijging van 45%, bedraagt he;t tarief € 0,15
4. Waterkwantiteitsbeheer (inclusief vaarwegbeheer)
Op basis van het voorgaande bedragen de door de tarieven to dekken lkosten:
Aandeel in de Beleidsjaarplan 200_`i op basis van de beleidsvelden €
Aandeel in de nagekomen WOZ-kosten Af: bijdrage vanuit de algemene re;~erve €
Waarvan specifieke kosten voor:
19.974.360
583.450
0
20.557.810
Ingezetenen € 965.950
Zakelijk gerechtigden gebouwd - 1.282.015
Zakelijk gerechtigden ongebouwd - 429.885
€ 2_.677.850
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In artikel 3 van de Kostentoedelingsverordening is opgenomen dat de resterende kosten als
volgt worden verdeeld over de drie categorieen belastingplichtigen:
· Ingezetenen 25 % ofwel € 4.469.990
· Zakelijk gerechtigden gebouwd 28,8% ofwel - 5.149.430
· Zakelijk gerechtigden ongeboawd 46,2% ofwel - _ 8.260.540
€ 17.879.960
Vervolgens is in artikel 4 van de Omslagl;lassenverordening bepaald dat ten aanzien van de
zakelijk gerechtigden ongebouwd voor de; heffingsmaatstaf een vermenigvuldigingsfactor
wordt toegepast. Deze bedraagt voor:
omslagklasse 1 (wateren behorendLe tot het hoofdstelsel, gronden gelegen in
onbemalen deel Lauwersmeer en buitendijkse gronden) 0,00
omslagklasse 2 (onbemalen onroe~rende zaken gelegen in gebieden met een
lage ontwerpafvoe;rnorm) 0,50
omslagklasse 3 (onbemalen onroe~rende zaken gelegen in gebieden met een
hoge ontwerpafvoernorm) 0,87
omslagklasse 4 (bemalen onroerer~de taken) 1,00
Op basis van het voorgaande bedragen de tarieven 2005 voor de tank waterkwantiteitsbeheer
als volgt:
Ingezetenen € 38,28 per woonruimte
Zakelijk gerechtigden gebouwd € 0,78 * per € 2.268 economische waarde
Zakelijk gerechtigden ongebouv~rd
klasse 1 €
klasse 2 €
klasse 3 €
klasse 4 €
0,00 per hectare
41,90 per hectare
70,20 per hectare
80,10 per hectare
* Bij een waardestijging van 45%, bedraagt h.et tarief € 0,54
5. Waterkwaliteitsbeheer
Op basis van het voorgaande bedragen de door de tarieven to dekken kosten:
Aandeel in de Beleidsjaarplan 2005 op basis van de beleidsvelden € 23.731.460
Af: bijdrage vanuit de algemene reserve - 0
€ 23.731.460
Op basis van het aantal vervuilingseenheden van 424.000, bedraagt het kostendekkende tarief
voor het jaar 2005 € 55,98. Dit betekent io vergelijking met het tarief' 2004 een verlaging van
€ 0,06 per VE. Wij stellen wij a voor het vtarief niet to verlagen doch to handhaven op het
niveau van 2004 nl. € 56,04. In de toelichting wordt hier nader op ini;egaan.
Op basis van het voorgaande bedraagt het: tarief 2005 voor de tank waterkwaliteitsbeheer als
volgt:
Het tarief per V.E. bedraagt in x;005 € 56,04
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Toelichting op de tarievennota 2005
De financiele gegevens zijn afkomstig uit het vastgestelde Beleidsjaarplan (begroting) voor het
jaar 2005. Het beleid van het waterschap is gericht op kostendekkende tarieven. Dit betekent
dat de kosten voor een bepaalde taak moevten worden opgebracht door de belastingplichtigen.
Totale uitkomsten
In vergelijking met 2004 zijn de totale ko;>ten welke moeten worden gedekt uit omslagen en
heffingen gestegen van € 45.812.090 naar € 46.722.930. Hierbij is niea meegenomen de eerder
genoemde toerekening van nagekomen WOZ kosten ad € 666.800. Pe:r task zijn de verschillen
als volgt:
200520104Afwijking
Waterkeringszorg € ;f.017.110€ 3.214.120- 6,1%
Waterkwantiteitsbeheer - 19.974.360- 19.224.270+ 3,9%
Waterkwaliteitsbeheer - 23.731.460- 23.373.700+ 1,5%
€ 4f .722.€ 45.812.090
Voor een vergelijking van het saldo van lasten en baten wordt verwe2:en naar de
aanbiedingsbrief bij het Beleidsjaarplan 21J05.
Tariefstelling
Voor het jaar 2005 wordt voor de taken waterkering en waterkwantiteit uitgegaan van kostendekkende tarieven. Het uitgangspunt bij d~e taken waterkering en waterkwantiteit is hierbij de
nieuwe systematiek van kostentoedeling aan de belangencategorieen.
Het tarief voor de taak waterkwaliteit kan op basis van het algemene uitgangspunt van
kostendekkende tarieven worden verlaagd. met € 0,06. Voorgesteld wordt deze verlaging niet
toe to passen en het tarief van 2004 to handhaven. In het kader van een geleidelijke meerjarige
tariefsontwikkeling, waarbij schommeling;en zoveel mogelijk moeten worden voorkomen,
achten wij het niet raadzaam het tarief voor 2005 to verlagen. De geraamde meeropbrengst ad
€ 25.400 zal worden bestemd voor de kos~ten voor het uitvoeren van a~chterstallig onderhoud
aan de objecten. Tezamen met de extra heffing van 2004 is hiervoor dan een bedrag beschikbaar van € 407.000. Ook voor de taak waterkwantiteit is een dergelijke, zij het beperkte,
bestemmingsreserve aanwezig van € 1 miljoen.
Voor het jaar 2005 is thans sprake van een algemene stijging van de omslagen met plm. 2%
(exclusief toe to rekenen WOZ kosten). Op basis van de bijgestelde P'erspectiefnota 2005-2009
was een toename van 3,2% voorzien.
Voor het jaar 2005 zijn twee zaken nog van belang. In de eerste plaats betreft dit de nieuwe
WOZ-waarden voor de categorie gebouwd. De nieuwe peildatum voor de taxatiewaarden ligt
voor het jaar 2005 op 1 januari 2003 (was 1 januari 1999). Nog niet alle gemeenten zijn klaar
met de taxatieronde, zodat de nieuwe waarden nog niet bekend zijn. Op basis van informatie
van het Ministerie van Binnenlandse Zake;n is de verwachting dat voor alle gemeenten in ons
gebied sprake zal zijn van een stijging van de waarden met 46,7%. De verschillen tussen de
gemeenten zijn groot en de stijging zoals ;aangegeven betreft een voorlopige raming van de
Waarderingskamer. Bij de berekening vary de omslagen gebouwd is voorlopig uitgegaan van
de huidige waarden. Indicatief is aangegeven wat het lagere tarief wordt bij een gemiddelde
waardetoename van 45%. Zodra de nieuwe waarden bekend zijn, zal een nieuw voorstel voor
het vaststellen van het tarief gebouwd vocrr de taken waterkering en waterkwantiteit aan a
worden voorgelegd.
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In de tweede plaats betreft het de vraag aan welke categorie de WOZ-:kosten moeten worden
toegerekend. Tot en met het jaar 2004 is 90% van deze kosten toegerekend aan de categorie
gebouwd en 10% aan het ongebouwd (tbv werkzaamheden voor de objectafbakening). Bij de
discussie omtrent de nagekomen WOZ-ko;>ten 1999-2002 is afgesproken deze toerekening met
ingang van 2005 to heroverwegen. Uitgaande van het feit dat de bepaling van de WOZwaarden alleen betrekking heeft op de waardebepaling van de gebouwde objecten, ligt het ook
in de rede de kosten hiervan alleen toe to rE;kenen aan de categorie gebouwd. Dat impliciet
middels de waardevaststelling ook de obje~~tafbakening van de ongebouwde percelen (feitelijk
alleen van toepassing bij gemengde percelf.n) plaatsvindt, is voor ons Been reden meer om een
deel van de kosten toe to rekenen aan de ca~tegorie ongebouwd. Wij zijn er in de voorliggende
omslagberekeningen dan ook vanuit gegaan dat de WOZ-kosten met ingang van 2005 alleen
aan de categorie gebouwd worden toegerel;end.
Vergelijking
Onderstaand zijn per taak de tarieven 2005 vergeleken met de herrekende tarieven 2004 (na
aanpassing kostentoedeling) en met die uit de Perspectiefnota 2005-2009. Opgemerkt wordt
hierbij dat deze laatste tarieven niet zijn gecorrigeerd met de aangebrachte aanvullende
bezuinigingen. Door het globale karakter van deze bezuinigingen was het niet mogelijk de
aangepaste tarieven to bepalen. De tarieven uit de Perspectiefnota zijn dan ook to hoog,
waardoor een rechtstreekse vergelijking nint mogelijk is. Het geeft slechts een indicatie waar
de tarieven 2005 staan in vergelijking met de Perspectiefnota. Tevens zijn de vastgestelde
tarieven 2004 opgenomen.
Bij de bepaling van de tarieven voor de ing;ezetenen en het tarief voor de taak waterkwaliteitsbeheer is rekening gehouden met het meeliften in zes termijnen met de: nota van de waterleidingmaatschappijen. De tarieven zijn deelbaar door zes gemaakt.
Waterkeringszorg:
TariefTarief~CoenameToenameTarief 2005Tarief
2005200420052004Persp.nota2004
(herrekend)vtov 2004tov 20032005-2009(werkeli'k)
Ingezetenen8,8810,02-11,4%16,8%10,6212,54
Gebouwd0,220,220,0%0,0%0,240,26
On ebouwd7,347,94-7,6%9,8%8,542,81
Toelichting:
De gemiddelde kostendaling (exclusief de toerekening van de WOZ kosten) bedraagt 6,1 %.
De toerekening van de nagekomen WOZ k:osten heeft een kostenverhogend effect. De
gemiddelde kostendaling komt hierdoor op 3,5%. Voor de afzonderlijlke categorieen werkt de
kostendaling verschillend uit in de tariever~. Deels wordt dit ook veroorzaakt doordat het gaat
om relatieve verhoudingen.
De categoriegebonden kosten voor ingezetenen zijn € 32.000 lager (per ingezetene € 0,29).
Daarnaast is het aantal ingezetenen op basi s van opgelegde aanslagen verhoogd van 106.000
naar 110.000. Dit levert een extra daling v~~n het tarief op van € 0,34.
De categoriegebonden kosten voor gebouv~rd nemen toe met € 119.00(1 ofwel € 0,02 in tarief.
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Dit wordt veroorzaakt door de nagekomen WOZ-kosten (verschil € 0,01) en doordat 100% van
de WOZ-kosten 2005 aan gebouwd wordt toegerekend.
Bij ongebouwd dalen de categoriegebonden kosten met € 8.300 (€ 0,08) welke bestaat uit een
verhoging t.g.v. de nagekomen WOZ-kostnn (0,08) en een daling van de andere kosten doordat
de WOZ-kosten 2005 niet meer worden tongerekend aan ongebouwd (verschil hierdoor
€ 0,16).
Waterkwantiteitsbeheer:
Tarief
2005Tarief
2004
(herrekend)7Coename
2005
~tov 2004Toename
2004
tov 2003Tarief 2005
Persp.nota
2005-2009Tarief
2004
(werkeli'k)
Ingezetenen38,2837,861,1°7010,5%39,9634,80
Gebouwd0,780,6520,0%-5,4%0,690,53
Ongebouwd
* klasse 241,9040,902,4°103,9%43,4047,80
* klasse 370,2068,202,9%3,6%72,4080,20
* klasse 480,1077,803,0%3,5%82,6091,50
Toelichting:
De gemiddelde kostenstijging, inclusief het: vaarwegbeheer en exclusief de toerekening van
de WOZ kosten, bedraagt 3,9%. Inclusief die nagekomen WOZ-kosten bedraagt de gemiddelde
verhoging 6,9%. Ook hier geldt dat voor de: afzonderlijke categorieen de kostenstijging
verschillend doorwerkt in de tarieven. Bij ingezetenen spelen de lagere; specifieke kosten
ad € 101.000 (m.n. kwijtschelding) ofwel € 0,71 per ingezetene een belangrijke rol in de
verklaring van de onderlinge verschillen. D~e toename bij gebouwd is ook vooral to verklaren
door de heffing voor de nagekomen WOZ-1'~osten (afgerond € 0,06). Daarnaast zijn de
categoriegebonden kosten € 306.000 hoger (€ 0,04)
Ten slotte zijn bij de categorie ongebouwd de categoriegebonden koste;n € 57.000 lager (€ 0,48
per hectare) bestaande uit extra heffing WClZ-kosten € 0,49 en verlaging van de andere kosten
ad € 0,97
Waterkwaliteitsbeheer:
TariefTariefT'oenameToenameTarief 2005Tarief
2005200420052004Persp.nota2004
tov 2004tov 20032005-2009werkeli'k)
Per v.e.56,0456,040,0%-2,3°1056,9456,04
Toelichting:
Het kostendekkend tarief in 2004 bedroeg a€ 55,14. Het kostendekkend tarief in 2005 bedraagt
€ 55,98. In vergelijking hiermee neemt het ~tarief toe met 1,5°10. In 2004 is besloten het tarief
vast to stellen op € 56,04, waarbij het meerdere was bestemd voor het vormen van een
bestemmingsreserve voor uit to voeren achterstallig onderhoud aan de objecten.
Thans wordt voorgesteld ook voor 2005 het tarief € 56,04 to hanteren en de meeropbrengst toe
to voegen aan genoemde bestemmingsreserve.
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Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest:
Gelezen de Tarievennota 2005;
Overwegende dat de bepaling van de WOZ-waarden door de gemeenten alleen betrekking
heeft op de waardevaststelling van de gebouwde eigendommen;
Overwegende dat er daardoor geen reden is om een deel van de kosten voor het bepalen van de
gebouwde waarden toe to rekenen aan de c;ategorie ongebouwd in het leader van de
zogenaamde categoriegebonden kosten;
Overwegende dat nog niet alle gemeenten in het waterschapsgebied de nieuwe WOZ-waarden,
met als peildatum 1 januari 2003, hebben ~vastgesteld;
Overwegende dat deze nieuwe waarden moeten worden toegepast met ingang van 1 januari
2005 voor de bepaling van de hoogte van de aanslag gebouwd,
BIESLUIT:
I. de aan de gemeenten to betalen kosten voor het bepalen van de WOZ-waarden met ingang
van het jaar 2005 voor 100% toe to re,kenen aan de categorie gebouwd;
II. voor het bepalen van het tarief gebouwd voor het jaar 2005 voorlopig uit to gaan van de
WOZ-waarden met als peildatum 1 j~inuari 1999 en dat de definitieve vaststelling van het
tarief gebouwd 2005 zal plaatsvinder.~ nadat de WOZ-waarden met als peildatum 1 januari
2003 door de gemeenten zijn bepaaldl;
III. met inachtneming van het bepaalde onder II tot vaststelling van de tarieven 2005 zoals
opgenomen in de Tarievennota 2005.
Aldus besloten in de vergadering
van het Algemeen Bestuur van het
waterschap Noorderzijlvest, gehouden
op 24 november 2004 to Groningen
Het Algemeen Bestuun
H. vand, dijkgraaf
;m° ~.
ir. C. W. Woldring, secretaris

