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5. Bedrijfsvoering

Onderwerp
Kostentoedelingsverordening waterschap Noorderzijlvest 2019
Bijlagen
1.

Kostentoedelingsverordening + toelichting watersysteembeheer waterschap
Noorderzijlvest 2019

HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1.

de Kostentoedelingsverordening 2019 vast te stellen

Inleiding
Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 30 mei 2018 besloten het ontwerp van
Kostentoedelingsverordening waterschap Noorderzijlvest 2019 vast te stellen en ter inzage te leggen.
De volgende toedelingspercentages zijn vastgesteld:
a. 30,00 %
aan de ingezetenen;
b. 19,10 %
aan de zakelijk gerechtigden van ongebouwde onroerende zaken,
niet zijnde natuurterreinen;
c. 0,30 %
aan de zakelijk gerechtigden van natuurterreinen;
d. 50,60 %
aan de zakelijk gerechtigden van gebouwde onroerende zaken;
een gedifferentieerd tarief vast te stellen voor:
a.
buitendijks gelegen onroerende zaken dat 75% lager is dan het tarief dat blijkens de
verordening op de watersysteemheffing voor gebouwde, respectievelijk
ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen, geldt.
b.
verharde openbare wegen dat 100% hoger is dan het tarief dat blijkens de
verordening op de watersysteemheffing voor ongebouwde onroerende zaken, niet
zijnde natuurterreinen, geldt.
Beoogd effect
Met het vaststellen van de kostentoedelingsverordening wordt de wettelijke basis gevormd voor de
berekening van de belastingtarieven voor de watersysteemheffing. Daarmee is de nieuwe
kostentoedelingsverordening ingaande 1 januari 2019 de basis voor de belastingheffing 2019.
Argumenten
1.1 Wettelijke verplichting
De huidige Kostentoedelingsverordening stamt uit 2014. De verordening dient verplicht ten minste
eenmaal in de vijf jaar te worden herzien. De geldigheid van de huidige verordening stopt na 31
december 2018. Voor het belastingjaar 2019 dient daarom een nieuwe kostentoedelingsverordening
te worden vastgesteld.

1.2 Zienswijzen
Tegen de ontwerp Kostentoedelingsverordening zijn geen zienswijzen ingediend. Dit heeft dus geen
aanleiding gegeven tot aanpassing van de ontwerpverordening.
Risico’s & Kanttekeningen
1.1 Na vaststelling wordt de nieuwe Kostentoedelingsverordening niet van kracht
Vaststelling van een nieuwe kostentoedelingsverordening is noodzakelijk om de rechtmatigheid van
de belastingheffing te waarborgen. Na vaststelling van het ontwerp wordt het besluit van het
Algemeen Bestuur digitaal bekendgemaakt in het Waterschapsblad. De bekendmaking zorgt er voor
dat de Kostentoedelingsverordening in werking treedt en de belastingheffing in 2019 een wettelijke
grondslag heeft. De bekendmaking van de nieuwe verordening brengt geen specifieke risico’s met
zich mee.
Financiën
De vaststelling van de Kostentoedelingsverordening 2019 heeft op zichzelf geen financiële
consequenties. De verordening vormt de basis voor de heffing van de watersysteemheffing.
Communicatie
Na vaststelling door het Algemeen Bestuur volgt de op wettelijke wijze voorgeschreven
bekendmaking d.m.v. publicatie in het Waterschapsblad.
Uitvoering
De nieuwe kostentoedeling treedt in werking op 1 januari 2019.

