VERHOGING
WATERSCHAPSBELASTING
VRAGEN & ANTWOORDEN

Het bestuur van Wetterskip Fryslân heeft voor
2020 de watersysteemheffing – een deel van
de waterschapsbelasting – met 13% verhoogd.
Waarom deze tariefstijging? En waarom merken
vooral agrariërs hiervan de gevolgen? In deze
folder leggen we het graag uit.
WAAROM IS DE BELASTINGSTIJGING IN 2020 HOGER DAN
VOORGAANDE JAREN?

Afgelopen jaren werden de extra kosten betaald van een overschot in de reserves.
De belastingstijging kon daardoor beperkt blijven. De reserves zijn inmiddels zover
gedaald, dat het waterschapsbestuur deze nog maar beperkt kan inzetten om de
kosten te dekken. In 2023 kunnen er helemaal geen reserves meer worden ingezet en
moeten inkomsten en uitgaven van Wetterskip gelijk zijn.

WAT DOET WETTERSKIP ZELF OM KOSTEN TE BESPAREN?

Sinds 2010 heeft het waterschap voor ruim 26 miljoen euro aan bezuinigingen
doorgevoerd. Ook deze bestuursperiode gaat het bestuur 6 miljoen euro besparen
door goedkoper en efficiënter te werken. Verder bezuinigen op de taakuitvoering
is volgens het bestuur onverantwoord, omdat het de kerntaken in het waterbeheer
in gevaar brengt. Een eenmalige verhoging van 13% is daarom noodzakelijk om de
kosten voor het watersysteem te betalen.

HOE IS DEZE VERDELING BEPAALD?

WAAROM STIJGT DE WATERSYSTEEMHEFFING?
De kosten van het watersysteem zijn de afgelopen jaren sterk gestegen.
Dat komt onder meer omdat we…

De watersysteemheffing is in heel Nederland volgens een wettelijke regeling verdeeld
over verschillende categorieën. Iedere categorie betaalt een deel van de kosten voor het
beheer van het watersysteem.
Wetterskip Fryslân mag maximaal 20 tot 30% van de watersysteemheffing in rekening
brengen bij huishoudens. Het bestuur van Wetterskip Fryslân heeft dat percentage
vastgesteld op 28%.
De verdere verdeling over eigenaren van gebouwen, eigenaren van landbouwgrond
en wegen en natuurbeheerders komt tot stand via een rekenmodel. Eigenaren van
gebouwen betalen op basis van de WOZ-waarde van hun pand. Agrariërs betalen op
basis van de hoeveelheid grond die zij bezitten, de waarde van hun landerijen en de
WOZ-waarde van hun pand. Natuurbeheerders betalen minder omdat de waarde van
natuurgrond veel lager is dan van landbouwgrond.

…polderdijken moeten ophogen (om wateroverlast te voorkomen)
…extra waterberging realiseren (opvang voor extreme neerslag en reserve
voor extreme droogte)
…gemalen vervangen of renoveren (20 tot 25 per jaar)
…meebetalen aan de versterking van zeedijken (voorheen volledig betaald door het Rijk)
…een veenweideprogramma uitvoeren (om bodemdaling en CO2-uitstoot te verminderen)
…extra onderhoud uitvoeren aan vaarten en sloten (als gevolg van droge zomers
en zachte winters)
…de waterkwaliteit verder verbeteren (om te voldoen aan Europese richtlijnen)
…hogere energiekosten hebben (door stijging energieprijs)

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DE BELASTINGAANSLAG VAN
AGRARIËRS EN DIE VAN HUISHOUDENS?
De aanslag van huishoudens bestaat voor een groot deel uit de zuiveringsheffing.
Bij boeren is de watersysteemheffing het grootste deel van de belastingaanslag,
omdat zij veel grond bezitten.

WAAROM IS DE WATERSYSTEEMHEFFING VOOR
AGRARIËRS NIET MET 13% MAAR 15% TOEGENOMEN?

‘Eigenaren ongebouwd’ – waaronder agrariërs – betalen gezamenlijk 24% van de
kosten voor het watersysteem. De Hoge Raad heeft bepaald dat waterschappen
het hoge tarief voor wegen (betaald door Rijk, provincies en gemeenten) alleen
mogen toepassen voor het verharde gedeelte van de weg en niet voor de bermen.
Hierdoor wordt de ‘opbrengst ongebouwd’ anders verdeeld en betalen de ‘eigenaren
ongebouwd’ iets meer per hectare. Dit verklaart waarom de stijging van de
watersysteemheffing voor hen hoger uitvalt.

HOE IS DE WATERSYSTEEMHEFFING
VERDEELD?
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Ingezetenen (huishoudens): 28%
Eigenaren van gebouwen: 47,6%
Eigenaren ongebouwd (landbouwgrond en wegen): 24%
Natuurbeheerders: 0,4%

AANSLAG HUISHOUDEN

40% watersysteemheffing
60% zuiveringsheffing

AANSLAG AGRARISCH BEDRIJF
(EIGENAREN ONGEBOUWD)

HUISHOUDENS
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3% zuiveringsheffing
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IS WETTERSKIP FRYSLÂN EEN DUUR WATERSCHAP?

Fryslân kent een complex waterbeheersysteem en beheert dijken over een grote lengte.
Omdat we een dunbevolkte provincie hebben, moeten we al die kosten met relatief
weinig mensen betalen. Toch zijn de belastingtarieven van Wetterskip Fryslân gemiddeld
vergeleken met andere waterschappen in Nederland. Ook de tarieven voor agrariërs
bevinden zich landelijk in de middenmoot. Meer informatie en tariefsvergelijkingen staan
op www.waterschapsspiegel.nl.

WAT DOET WETTERSKIP FRYSLÂN?
 e beschermen Fryslân en een deel
W
van het Groninger Westerkwartier tegen
hoogwater en overstromingen
WAT DOET WETTERSKIP FRYSLÂN?
We zorgen voor voldoende water voor
landbouw en natuur

EN DIT DOEN WE OOK
•	We onderhouden en verbeteren zee-,
IJsselmeer- en polderdijken
WAT DOET WETTERSKIP FRYSLÂN?
We zuiveren het afvalwater van
huishoudens en bedrijven

•	We vervangen en onderhouden
gemalen, stuwen en inlaten
• We baggeren vaarten en sloten
•	We verwijderen waterplanten
(exoten) die de aan- en afvoer van
water belemmeren
•	We controleren de kwaliteit van
zwemwater
•	We leggen natuurvriendelijke oevers
en vispassages aan om de water
kwaliteit en visstand te verbeteren

ONS WERK BETALEN WE VAN BELASTINGGELD

ZUIVERINGSHEFFING

betalen gebruikers van woningen,
industrie en bedrijven die afvalwater lozen.

IN 2020

WILT U MEER WETEN?

Op www.wetterskipfryslan.nl leest u meer over ons werk
en onze organisatie. Op www.wetterskipfryslan.nl/
uitlegbelastingverhoging2020 staan alle vragen en
antwoorden over de begroting van 2020 en de belasting
verhoging.

HEEFT U VRAGEN OF WILT U EEN NADERE
TOELICHTING?

Neem dan contact op met relatiebeheerder Landbouw Hielke
Hijlkema via 058 - 292 27 38 of hhijlkema@wetterskipfryslan.nl.
We komen graag langs om meer uitleg te geven en met u in
gesprek te gaan.

WATERSYSTEEMHEFFING

betalen inwoners, eigenaren van
gebouwen en eigenaren van gronden.

IN 2020

50,7 miljoen euro

100,2 miljoen euro

DAT IS T.O.V. VAN 2019 EEN
STIJGING VAN: 2,3%

DAT IS T.O.V. VAN 2019 EEN
STIJGING VAN: 13%

Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden
Tel. 058 - 292 22 22

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

