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Advies/voorstel om te besluiten:

- intrekken van de Omslagklassenverordening Waterschap Rivierenland 2005;
- intrekken van de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland 2009;
- intrekken van de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2009;
- intrekken van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Rivierenland 2009;
- intrekken van de Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2009;
- vaststellen van de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland 2010 met de
bijbehorende toelichting;
- vaststellen van de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2010 met de bijbehorende
toelichting;
- vaststellen van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Rivierenland 2010 met de
bijbehorende toelichting;
- vaststellen van de Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2010 met de bijbehorende
toelichting.
De nieuwe belastingverordeningen treden in werking op 1 januari 2010. De ingetrokken
belastingverordeningen blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2010 hebben
voorgedaan.
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Adviesnota
vergadering

Het Algemeen Bestuur

onderwerp

Vaststellen belastingverordeningen 2010

Samenvatting
Met ingang van 1 januari 2010 zal de verontreinigingsheffing geheven worden op basis van de
Waterwet en niet langer op basis van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De Waterwet zal
naar verwachting op 22 december 2009 in werking treden. Aan de belasting wijzigt er, afgezien van
enkele begripsomschrijvingen en technische wijzigingen, inhoudelijk niets. De wijzigingen voor de
Verordening verontreinigingsheffing volgen uit hogere wetgeving, met als voornaamste bronnen de
Waterwet en de Invoeringswet Waterwet.
Dit geldt ook voor de Verordening zuiveringsheffing, de Verordening op de watersysteemheffing en
de Verordening op de wegenheffing. De wijzigingen voor die verordeningen zijn overigens gering
van omvang. De belastingverordeningen zijn gebaseerd op modelverordeningen van de Unie van
Waterschappen en de huidige verordeningen van Waterschap Rivierenland.
De bepalingen in de verordeningen inzake de wijze van heffen en invorderen en de termijnen van
betaling zijn afgestemd met de wijze, waarop de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking Rivierenland, de heffing en invoering uitvoert.

Inhoud
Inleiding
Met ingang van 1 januari 2010 zal de verontreinigingsheffing geheven worden op basis van de
Waterwet en niet langer op basis van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De Waterwet zal
naar verwachting op 22 december 2009 in werking treden. In verband met de invoering van die wet
is momenteel de Invoeringswet Waterwet in behandeling bij de Eerste Kamer. De tekst voor de
Invoeringswet Waterwet heeft de Tweede Kamer op 2 juli jl. unaniem vastgesteld. De Invoeringswet
bepaalt dat, onder andere, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren wordt ingetrokken. Aan de
belasting wijzigt er, afgezien van enkele begripsomschrijvingen en technische wijzigingen,
inhoudelijk niets. De wijzigingen voor de Verordening verontreinigingsheffing volgen uit hogere
wetgeving, met als voornaamste bronnen de Waterwet en de Invoeringswet Waterwet.
Wijzigingen verordeningen
Samengevat volgen uit de toelichting op de Verordening verontreinigingsheffing de volgende
wijzigingen:
- aanpassing van een aantal begripsomschrijvingen in artikel 1 van de Verordening
verontreinigingsheffing;
- het vernummeren van artikelen als gevolg van nieuw ingevoerde artikelen;
- het doorvoeren van de aangepaste begripsomschrijvingen in de Verordening;
- het vervangen van verwijzingen naar bij de invoering van de Waterwet te vervallen wetten door
verwijzingen naar de Waterwet en Waterschapswet;
- een nieuw artikel 4 inzake vrijstellingen gebaseerd op de Invoeringswet Waterwet;
- een aanpassing van artikel 5, waarbij de heffing of ontheffing niet langer naar dag, maar naar
maand kan worden bepaald;
- de mogelijkheid om langs elektronische weg aangifte te doen, zoals bepaald in de nieuwe artikelen
6 en 7;
- artikel 10, vierde lid, is uitgebreid met een tweede volzin. Hierdoor vallen ook ingebruikname en
wijziging van apparatuur gedurende het heffingsjaar onder de meldingsplicht;
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- artikel 20 van de Verordening is in overeenstemming gebracht met artikel 122j van de
Waterschapswet. In dit artikel ontbreekt echter de omstandigheid dat de heffingsplichtige de
afgegeven meetbeschikking niet heeft nageleefd. Artikel 20, achtste lid, onderdeel c, van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren noemt die omstandigheid wel met name als aanleiding voor een
mogelijke schatting. Met de invoering van de Waterwet zal de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren echter worden ingetrokken. Omwille van de volledigheid is een
overeenkomstige, daartoe strekkende bepaling als onderdeel d aan artikel 20 toegevoegd. Artikel
122l van de Waterschapswet biedt daartoe de ruimte.
- in artikel 22 van de verordening zijn de termijnen van betaling in overeenstemming gebracht met
de praktijk bij BSR
Voorts moeten ook de Verordening zuiveringsheffing, de Verordening op de watersysteemheffing en
de Verordening op de wegenheffing worden aangepast aan de Waterwet en de Invoeringswet
Waterwet. De wijzigingen voor die verordeningen zijn overigens gering van omvang. De
wijzigingen van die verordeningen staan vermeld in de toelichting op de desbetreffende verordening.
Voor alle verordeningen geldt dat zij tevens moeten worden aangepast aan wijzigingen in de
Waterschapswet en de Invorderingswet 1990.
Procedure
De belastingverordeningen zijn gebaseerd op modelverordeningen van de Unie van Waterschappen
en de huidige verordeningen van Waterschap Rivierenland. Vanwege de behandeling in de Eerste
Kamer en de noodzakelijke voortgang van de procedure tot vaststelling van de verordeningen door
de verschillende waterschappen heeft het bestuur van de Unie dit jaar de modellen vastgesteld in
plaats van de ledenvergadering van de Unie, zoals in andere jaren gebruikelijk is.
In dit voorstel is gekozen voor de systematiek van het intrekken van de bestaande vier verordeningen
en het vaststellen van nieuwe verordeningen, ongeacht de omvang van de wijzigingen, in plaats van
de systematiek van het vaststellen van wijzigingsbesluiten. De gezamenlijke wijzigingen per
verordening zijn namelijk van dien aard dat het overzichtelijker en duidelijker is om voor het
belastingjaar 2010 geheel nieuwe verordeningen vast te stellen.
De bepalingen in de verordeningen inzake de wijze van heffen en invorderen en de termijnen van
betaling zijn afgestemd met de wijze, waarop de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking Rivierenland, de heffing en invoering uitvoert. Nieuw in de Verordening
verontreinigingsheffing en de Verordening zuiveringsheffing is de mogelijkheid om langs
elektronische weg aangifte te doen.
Toelichting
Elke verordening is voorzien van een korte toelichting. De toelichting op de Verordening
verontreinigingsheffing 2010 is inmiddels afgherond en eveneens bijgevoegd.
Omslagklassenverordening
Met de inwerkingtreding van de Wet modernisering waterschapsbestel (Wet van 21 mei 2007, Stb.
208) is het stelsel van omslagklassen verdwenen uit de Waterschapswet. De
omslagklassenverordening Waterschap Rivierenland 2005 kan als gevolg van die inwerkingtreding
met ingang van 1 januari 2010 worden ingetrokken. De verordening zal wel van toepassing blijven
voor de heffing van waterschapsomslagen van belastbare feiten die zich voor de datum van
intrekking hebben voorgedaan.
Financiële consequenties:
De tarieven voor de verontreinigingsheffing, de zuiveringsheffing, de wegenheffing en de
watersysteemheffing zijn in de verordeningen opgenomen.
Juridische consequenties:
Geen
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Personele consequenties:
Geen
Communicatieve consequenties:
De verordeningen worden conform artikel 73, tweede lid, van de Waterschapswet bekendgemaakt
via publicatie in huis-aan-huis bladen in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland en door
terinzagelegging op het kantoor van het waterschap gedurende een termijn van 12 weken. De
verordeningen kunnen worden ingezien via de website (Digital Loket onder Regelgeving).
Overige consequenties:
Geen
Advies van Ondernemingsraad

Advies van het Georganiseerd overleg

Advies van bestuurlijke commissie(s) en eventuele reactie
De commissie Middelen, Communicatie en Regelgeving heeft in haar vergadering van 9 november
2009 advies uitgebracht over dit voorstel. De commissie adviseert positief. Het voorstel wordt
aangemerkt als hamerstuk.
Advies/voorstel om te besluiten
intrekken van de Omslagklassenverordening Waterschap Rivierenland 2005 per 1 januari 2010;
- intrekken van de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland 2009 per 1 januari
2010 ;
- intrekken van de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2009 per 1 januari 2010 ;
- intrekken van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Rivierenland 2009 per 1
januari 2010 ;
- intrekken van de Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2009 per 1 januari
2010;
- vaststellen van de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland 2010;
- vaststellen van de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2010 met de
bijbehorende toelichting;
- vaststellen van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Rivierenland 2010 met de
bijbehorende toelichting;
- vaststellen van de Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2010 met de
bijbehorende toelichting.
De nieuwe belastingverordeningen treden in werking op 1 januari 2010. De ingetrokken
belastingverordeningen blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2010
hebben voorgedaan.
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Besluit

Registratie nr.: 200933696
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland
gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 13-10-2009
gelet op het advies van de commissie Middelen, Communicatie en Regelgeving d.d. 9 november
2009;
gelet op de desbetreffende bepalingen van de Waterschapswet en het algemeen reglement voor
Waterschap Rivierenland;

besluit:
- intrekken van de Omslagklassenverordening Waterschap Rivierenland 2005 per 1 januari 2010;
- intrekken van de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland 2009 per 1 januari
2010 ;
- intrekken van de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2009 per 1 januari 2010 ;
- intrekken van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Rivierenland 2009 per 1
januari 2010 ;
- intrekken van de Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2009 per 1 januari
2010;
- vaststellen van de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland 2010;
- vaststellen van de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2010 met de
bijbehorende toelichting;
- vaststellen van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Rivierenland 2010 met de
bijbehorende toelichting;
- vaststellen van de Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2010 met de
bijbehorende toelichting.
De nieuwe belastingverordeningen treden in werking op 1 januari 2010. De ingetrokken
belastingverordeningen blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2010
hebben voorgedaan.

aldus besloten in de vergadering d.d. 27-11-2009

het algemeen bestuur voornoemd,
de secretaris-directeur,
de voorzitter,

drs. H.C. Jongmans.

ir. G.N. Kok.
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