Opinie

Belastingstelsel waterschappen
onder de loep
In 2014 onderzocht de Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO) het Nederlandse waterbeheer. De uitkomsten
waren positief, maar de OESO benadrukte dat een gebrek aan waterbewustzijn kan leiden tot verminderd draagvlak in de toekomst, wanneer
noodzakelijke investeringen en budgetten onder druk komen te staan. De
Unie van Waterschappen heeft de commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) opdracht gegeven om het belastingstelsel van de waterschappen
te onderzoeken. VEMW vroeg Hetty Klavers, Dijkgraaf van waterschap
Zuiderzeeland en voorzitter van de CAB, hoe de bevindingen van invloed
kunnen zijn op het bedrijfsleven.

fiteert het bedrijfsleven van, en tegelijkertijd
dragen bedrijven er ook aan bij. Als het financieringssysteem verandert, is voorstelbaar
dat de verdeling van de lasten wijzigt, zo ook
voor het bedrijfsleven. Eén van de onderwerpen die voor bedrijven van belang is, is de zuiveringsheffing. Als je deze zou baseren op
werkelijke kosten of als je ruimte zou bieden
voor maatwerkafspraken tussen waterschappen en bedrijven, kan dat voor bedrijven tot
een ander kostenplaatje leiden. Het is van
belang dat een nieuw systeem in de toekomst
kan rekenen op draagvlak onder de bedrijven.”
Hoe is het bedrijfsleven betrokken bij dit
onderzoek?
“We hebben externe stakeholders, waaronder
VEMW en VNO-NCW als vertegenwoordigers
van het bedrijfsleven, de gelegenheid geboden om hun opvattingen met onze commissie
te delen. In het vervolgproces willen we
opnieuw graag de kennis en ervaringen uit
onze omgeving benutten, en het bedrijfsleven
vragen om mee te denken over oplossingsrichtingen.”

Waarom dit onderzoek naar eventuele
aanpassing van de waterschapsbelastingen?
e OESO constateerde dat de
Nederlander zich niet voldoende bewust is van de delta
waarin hij woont en onderneemt, en wat er
allemaal bij komt kijken om dit land droog en
het oppervlaktewater schoon te houden.
Terwijl burgers en bedrijven dit wel bekostigen,
onder meer via de waterschapsbelastingen.
Mochten de kosten in de toekomst gaan stijgen, dan zou de betalingsbereidheid wel eens
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terug kunnen lopen. Zo ontstond de vraag:
hoe toekomstbestendig is dit financieringssysteem eigenlijk? Daarbij wijzen de waterschappen ook op specifieke knelpunten binnen het eigen belastingstelsel, bijvoorbeeld
rond de zuiveringsheffing in relatie tot het
terugwinnen van energie en grondstoffen uit
afvalwater.”
Is dit onderzoek ook van belang voor
bedrijven en zo ja, waarom?
“Ons solide waterbeheer biedt een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Daar pro-

Wat gebeurt er met de resultaten van het
onderzoek?
“Wij concluderen dat er voor de korte termijn
geen urgentie is voor ingrijpende wijzigingen,
maar dat aanpassingen voor de langere termijn wel nodig zijn. Voor de knelpunten gaan
we oplossingsrichtingen uitwerken.”
Wanneer is dit onderzoekstraject in uw
ogen succesvol?
“De commissie streeft naar hoge kwaliteit in
zowel het proces als de oplossingen. We willen onze omgeving ruim de gelegenheid bieden om mee te doen en mee te denken. Het
belangrijkste is dat we erin slagen om voor de
langere termijn met een verbeterd financieringssysteem te komen dat solide en uitlegbaar is, en waar zoveel mogelijk draagvlak
voor is.”
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