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Beantwoording rondvragen 
19R.00562 
 
 
 

Van  : Wethouder B.C. Lont 

Portefeuille(s) : Financiën 

Datum  : 04-07-2019 

Contactpersoon : M. Molenaar 

Tel.nr. : 8688 

E-mailadres : molenaar.m@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen over ‘herziening van de heffingssystematiek van diverse 
belastingen’. 
 

Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van Onafhankelijken en CDA  tijdens de vergadering van 
het forum Samenleving  van 1 juli 2019. 

 molenaar.m@woerden.nl

In de vergadering is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Beantwoording van de vragen: 
 

Worden de inwoners met de nieuwe manier van heffen voor het riool wel gestimuleerd om minder water te 
verbruiken.  
Onze doelstelling is, hoe verhalen we de kosten op een zo’n eerlijk mogelijke manier. Onze primaire 
doelstelling is niet geweest om de inwoners te stimuleren om minder water te gaan verbruiken. 
Stel dat we per één kubiek meter water gaan heffen dan wegen de administratieve lasten en de daarmee 
gemoeide kosten en de grotere kans op fouten bij het inlezen en verwerken van de bestanden van Vitens 
niet op tegen het kostenvoordeel dat je behaald uit de vermindering van het waterverbruik. Wel is er voor 
gekozen om een deel van de rioolheffing bij de gebruiker neer te leggen. Deze financiële prikkel zorgt ook 
wellicht voor een zuiniger gebruik. De gebruikers van een perceel zijn immers degenen die het 
waterverbruik kunnen beïnvloeden. De belasting wordt afhankelijk gesteld van de hoeveelheid water die 
wordt afgevoerd. Omdat de hoeveelheid afgevoerd water niet praktisch te meten valt, sluiten wij aan bij de 
hoeveelheid water die wordt toegevoerd. De exacte afbakening van afvoerend afvalwater leidt tot zeer hoge 
perceptiekosten. De volgende buurgemeente heffen ook op basis van het toegevoerde water; Gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk, gemeente Lopik, gemeente Utrecht, gemeente de Ronde Venen. 
 
 
Is het mogelijk om het waterverbruik bij Vitens op te vragen, gelet op de privacy.. 
Ja dit is mogelijk. We hebben een verwerkersovereenkomst met Vitens, deze overeenkomst is AVG proof. 
 

Is de nieuwe manier van heffen voor het riool wel de beste regeling. Zijn er niet teveel uitzonderingen. 
Bij elke regeling heb je te maken met uitzonderingen. De huidige variant, naar het aantal m2 kent juist veel 
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uitzonderingen en is niet altijd eerlijk omdat een groot pand met veel m2 niet altijd veel water verbruikt. De 
variant die we nu voorstellen kent de minste uitzonderingen. Alle objecten worden betrokken in de heffing, 
dus ook de kerken, gemeentelijke eigendommen en de kleine losstaande panden. We kennen twee 
uitzonderingen dat zijn de agrarische objecten en de zwembaden. Bij agrarische objecten wordt veel water 
niet geloosd op de gemeentelijke riolering. Het spoelen/schoonmaken van de machines komt vaak wel op 
de riolering terecht, daarom is het voorstel om alle agrarische objecten voor 400 m3 waterverbruik aan te 
slaan. Daarnaast geldt er een uitzondering voor de zwembaden. De zwembaden hebben een landelijke 
vastgestelde berekening voor de verdamping van het water. Deze berekening wordt bij ons ingediend en 
van het waterverbruik afgehaald.  
 

Bijlagen: geen 

 

 

 

B.C. Lont 

Wethouder 


