
 

 

 

 

 

 

 

                           

 

   TARIEVENNOTA 2022 

 

 
 

             November 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 

Inhoud 
 

1. Inleiding ........................................................................................................................................... 3 

2. Algemeen ......................................................................................................................................... 3 

2.1. Tarief Watersysteem ............................................................................................................... 4 

2.2. Tarief Zuiveren......................................................................................................................... 5 

2.3. Tarief Verontreinigingsheffing ................................................................................................ 5 

2.4. Ondertekening ......................................................................................................................... 5 

    Toelichting op de tarievennota 2022 ................................................................................................... 6 

Overzicht tarieven ............................................................................................................................... 6 

 

  



 

3 

1. Inleiding 
 

Het jaarplan 2022 naar programma’s sluit met een totaal aan lasten van € 91.593.000 Aan 
baten is een bedrag geraamd van € 16.527.000 Het saldo bedraagt derhalve € 75.066.000. 
 
De toerekening van de saldolasten aan de taken Watersysteembeheer en Zuiveringsbeheer heeft 
plaatsgevonden conform de interne kostentoerekeningsmethodiek die door het algemeen bestuur in 
zijn vergadering van 24 november 2021 is vastgesteld. 
 
Het saldo van lasten en baten wordt op basis van de hiervoor genoemde toerekening verdeeld naar:o 
N et t o L a s t e n 
Ex 

In Euro 

NETTO LASTEN 

Exclusief     

kwijtschelding / oninbaar kwijtschelding / oninbaar Jaarplan 2022 

Watersysteem 46.249.000 1.692.000 47.941.000 

Zuiveren 28.817.000 2.163.000 30.980.000 
clusief 

Voor de omslagheffing voor de taak watersysteem is van belang de Kostentoedelingsverordening 

watersysteembeheer 2019 en de Verordening waterschapsysteemheffing Noorderzijlvest 2022. Voor 
de verontreinigingsheffing is van toepassing de Verordening verontreinigingsheffing Noorderzijlvest 
2022 terwijl voor de zuiveringsheffing de Verordening zuiveringsheffing Noorderzijlvest 2022 van 
toepassing is. Met in achtneming van bovengenoemde verordeningen worden de tarieven voor het 
jaar 2022 vastgesteld. 
 

2. Algemeen 
Conform artikel 3 van de Kostentoedelingsverordening worden de kosten van heffing en invordering 
van de watersysteemheffing en de kosten van verkiezingen van de leden van het algemeen bestuur, 
voor zover die worden toegerekend aan het watersysteembeheer en zoals opgenomen in het 
jaarplan van enig belastingjaar, rechtstreeks toegerekend aan de betrokken veroorzakende 
categorieën. Dit zijn de ingezetenen en zakelijk gerechtigden gebouwd. De totale specifieke kosten 
voor heffing en invordering plus de kwijtschelding/oninbaar en kosten voor verkiezingen bedragen € 
4.504.000. Hiervan is toegerekend aan watersysteem € 2.260.000 en € 2.244.000 aan zuiveren. 
 

 
 
Het tarief gebouwd is berekend op 0,0528 % van de WOZ waarde. Conform artikel 4 van de 
Kostentoedelingsverordening wordt voor buitendijks gelegen ongebouwde onroerende zaken 
die geen natuurterreinen zijn en voor gebouwde onroerende zaken een gedifferentieerd tarief 
gehanteerd dat 75% lager is dan het tarief dat volgens de verordening op de watersysteemheffing 
voor elk van deze categorieën geldt. Het kortingspercentage is het wettelijk vastgestelde maximum. 
Conform artikel 5 van de Kostentoedelingsverordening wordt voor verharde openbare wegen een 
gedifferentieerd tarief gehanteerd dat 100% hoger is dan het tarief wat volgens de verordening op 
de watersysteemheffing voor ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen, geldt. 
 
 

Kwijtschelding /  Perceptiekosten Totaal

oninbaar Verkiezingen WOZ

Watersysteem 1.692.000 81.000 487.000 2.260.000

Zuiveren 2.163.000 81.000 0 2.244.000

In Euro

SPECIFIEKE KOSTEN
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2.1. Tarief Watersysteem 
 
Op basis van het voorgaande hieronder de bedragen die door de tarieven opgebracht dienen te 
worden. De specifieke kosten worden rechtstreeks aan de betrokken categorieën toegerekend en 
zijn niet in de kostentoedeling opgenomen. Daarom worden ze in onderstaande tabel apart 
gepresenteerd. 

 
 
De tarieven 2022 voor watersysteem zijn als volgt: 
 

 

Aandeel in het Jaarplan 2022 op basis van de programma’s € 46.249.000

Af: bijdrage vanuit de bestemmingsreserve 0

Dekking door verontreinigingsheffing * € 408.000

€ 45.841.000

Bij: kwijtschelding/oninbaar € 1.692.000

Te dekken door omslagen € 47.533.000

* tarief is gelijk aan tarief zuiveren (5.805 eenheden)

Waarvan specifieke kosten voor:

Ingezetenen € 1.593.000

Zakelijk gerechtigden gebouwd € 627.000

Zakelijk gerechtigden ongebouwd € 40.000

€ 2.260.000

In artikel 2 van de Kostentoedelingsverordening is opgenomen dat de

resterende kosten als volgt worden verdeeld over de vier categorieën

belastingplichtigen:

Ingezetenen (30%) € 13.581.000

Zakelijk gerechtigden gebouwd (50,6%) € 22.909.000

Zakelijk gerechtigden ongebouwd (19,10%) € 8.647.000

Natuur (0,3%) € 136.000

€ 45.273.000

€ 47.533.000

Ingezetenen € 97,66 per woonruimte

Zakelijk gerechtigden gebouwd

Binnendijks 0,0528% van WOZ waarde

Buitendijks 0,0132% van WOZ waarde

Zakelijk gerechtigden ongebouwd

Binnendijks € 85,63 per hectare

Buitendijks € 21,41 per hectare

Wegen binnendijks € 171,26 per hectare

Natuur € 6,92 per hectare

Verontreinigingsheffing € 70,27 per VE

Tarieven 2022 watersysteemheffing
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2.2. Tarief Zuiveren 
 
De bedragen die door de tarieven opgebracht dienen te worden zijn: 
 

 
Op basis van het aantal vervuilingseenheden van 418.480, bedraagt het tarief 2022 voor zuiveren: 
 

      

Het tarief per V.E. bedraagt in 2022 € 70,27   

     

 

2.3. Tarief Verontreinigingsheffing 
 
Tarief gelijk aan tarief voor zuiveren te weten € 70,27 (zie ook tabel watersysteemheffing). 
 

2.4. Ondertekening 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het 
Waterschap Noorderzijlvest, gehouden op 24 november 2021 te Groningen. 
 

Het Algemeen Bestuur: 

 
 
 
 
 

L.P. Middel,       B. Tammes, 

dijkgraaf                                                                 secretaris-directeur 

  

Aandeel in het Jaarplan 2022 op basis van de programma’s € 28.817.000

Af: bijdrage vanuit de bestemmingsreserve 1.575.000

€ 27.242.000

Bij: kwijtschelding/oninbaar € 2.163.000

Te dekken door omslagen € 29.405.000
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Toelichting op de tarievennota 2022 
 
De financiële gegevens zijn afkomstig uit het Jaarplan (begroting) voor het jaar 2022. Het beleid van 
het waterschap is gericht op kostendekkende tarieven. Dit betekent dat de kosten voor een bepaalde 
taak moeten worden opgebracht door de belastingplichtigen. 

Totale uitkomsten 

In vergelijking met het Jaarplan 2021 zijn de totale saldokosten gestegen van € 72.510.000 naar         
€ 75.066.000 in 2022. 
 
Per taak zijn de verschillen als volgt: 
 

 
Voor een vergelijking van het saldo van lasten en baten wordt verwezen naar het Jaarplan 2022. 
 
Tariefstelling 
Bij de tariefvaststelling is uitgegaan van het principe van kostendekkende tarieven. 
 
Vergelijking 
In volgend overzicht zijn naast de tarieven van 2022 ook de tarieven van 2021 opgenomen. 
 

Overzicht tarieven 
 
Watersysteemheffing: 

 

 

 

2022 2021 Afwijking

Watersysteem 46.249.000 44.551.000 3,8%

Zuiveren 28.817.000 27.959.000 3,1%

Totaal 75.066.000 72.510.000 3,5%

In Euro

NETTO LASTEN

Tarief Tarief Toename

2022 2021 2022 t.o.v. 2021

Ingezetenen € 97,66 € 94,98 2,8%

Gebouwd

Binnendijks 0,0528% 0,0561% -5,9%

Buitendijks 0,0132% 0,0140% -5,7%

Ongebouwd

Binnendijks € 85,63 € 81,30 5,3%

Buitendijks € 21,41 € 20,33 5,3%

Wegen € 171,26 € 162,60 5,3%

Natuur € 6,92 € 6,67 3,7%

Watersysteemheffing
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Toelichting 

De saldokosten van de taak watersysteem en de bruto belastingopbrengst watersysteem stijgen in 
2022 met 3,8 % ten opzichte van 2021. De stijgingen van de tarieven van de verschillende 
categorieën die onder deze taak vallen laten echter verschillen zien (zie de tabel 
tarievenontwikkeling). Dit wordt veroorzaakt door verschillen in ontwikkeling van het aantal 
heffingseenheden per categorie. 
 
Zuiveringsheffing: 
 

 
 
Toelichting 
 
De tariefstijging van 3,8% wordt veroorzaakt door de saldokosten van de taak zuiveren met 3,0% ten 
opzichte van 2021. Daarnaast een lagere onttrekking uit de reserve  (invloed 1,1 %). Daar tegenover 
een afname van de kwijtschelding en oninbaarheid ten opzichte van 2021 (-0,3%) . 
 

Tarief Tarief Toename

2022 2021 2022 t.o.v. 2021

Per VE € 70,27 € 67,72 3,8%

Zuiveringsheffing


