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Vraag 1
Blijft het tarief van de verontreinigingsheffing gelijk aan die van de zuiveringsheffing? Hoe zit het
dan met de 33,3% korting in de formule?
Antwoord 1
Het tarief van de verontreinigingsheffing blijft in de voorstellen van de Unie van Waterschappen
gelijk aan die van de zuiveringsheffing.
De formule die wordt voorgesteld bepaalt het aantal KVE’s (kostenveroorzakingseenheden). De
voorgestelde formule is voor een groot deel gelijkluidend aan de formule voor de
zuiveringsheffing. Het kwantiteits-deel (Qmax) uit de formule voor de zuiveringsheffing ontbreekt
echter, omdat de hoeveelheid water geen rol speelt binnen het voor de verontreinigingsheffing
leidende beginsel de vervuiler betaalt. Vanwege het ontbreken van dit kwantiteitsdeel wordt een
korting van 33,3% toe te passen op de forfaitaire heffing. Dit heeft dus effect op het aantal KVE’s
en niet op het tarief.
Vraag 2
Kunnen we ook een overzicht krijgen van tarieven per categorie?
Antwoord 2
Hieronder een overzicht van een eerste indicatie van de tarieven. Deze tarieven zijn gehanteerd
om de doorrekening te maken naar de gevolgen voor de belastingbetaler zoals die in de
presentatie van 12 september 2018 zijn gebruikt. Het uitgangspunt van de berekening is het
jaarplan 2018 (voor zowel de kolom “KTD 2019” als de kolom “na voorstellen unie”). Deze
berekening is gebaseerd op het resultaat van de technische fase. Dit betekent 27% voor de
ingezetenen, 39% voor gebouwd en 34% voor ongebouwd.
Tarieven
Ingezetenen
Gebouwd
Binnendijks
Buitendijks
Ongebouwd
Binnendijks
Buitendijks
Wegen
Natuur
Zuiveringsheffing

KTD 2019
€ 77,49
0,0552%
0,0552%
0,0138%
€ 63,29
€ 63,29
€ 15,82
€ 126,58
€ 4,95
€ 62,48

Na voorstellen Unie
€ 70,48
0,0430%
0,0430%
0,0108%
€ 94,97
€ 94,97
€ 23,74
€ 189,95
€ 27,22
€ 76,46

Mutatie %
-9%
-22%
-22%
-22%
50%
50%
50%
50%
450%
22%

Vraag 3
Kan er ook een overzicht opgesteld worden inclusief voorbeeld bedrijven?
Antwoord 3
Het uitgangspunt van de berekening is het jaarplan 2018 (voor zowel de kolom “KTD 2019” als de
kolom “na voorstellen unie”). Deze berekening is gebaseerd op het resultaat van de technische
fase. Dit betekent 27% voor de ingezetenen, 39% voor gebouwd en 34% voor ongebouwd.

Vraag 4
Kan er ook een overzicht opgesteld worden met de op te halen opbrengst per categorie.
Antwoord 4
Het uitgangspunt van de berekening is het jaarplan 2018, zowel voor de eenheden als voor de op
te halen opbrengst. Deze berekening is gebaseerd op het resultaat van de technische fase. Dit
betekent 27% voor de ingezetenen, 39% voor gebouwd en 34% voor ongebouwd. Het totaal (€
36.009.000) betreft de op te halen opbrengst watersysteemheffing na aftrek van
verontreinigingsheffing, in de nieuwe situatie.

