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Betreft: Afdoening motie 2020-72 inzake Rioolheffing niet-woningen

Geachte leden van de raad,

Naar aanleiding van de motie 2020-72 Aanpassen tarifering Rioolheffing, waarin aan het college
gevraagd wordt om te onderzoeken of het mogelijk is om te komen tot een nieuwe tarifering en
heffingsmaatstaf voor niet-woningen voor de rioolheffing, hebben wij een aantal mogelijkheden laten
onderzoeken waarmee recht gedaan zou kunnen worden aan de motie

De uitkomst van het onderzoek is dat een wijziging van de heffingsmaatstaf voor de categorie niet-
woningen, waarbij gebruik zal worden gemaakt van de WOZ-waarde, het beste aansluit bij de
bedoelingen van de motie, te weten een lastenverschuiving realiseren waarbij recht wordt gedaan aan
het beginsel “de vervuiler betaalt”. Door de WOZ-waarde voor de categorie niet-woningen te hanteren
wordt een andere verdeling van de kosten die gepaard gaan met de riolering bewerkstelligd. Dure (en
over het algemeen ook grotere) objecten gaan immers meer bijdragen dan goedkopere (kleinere)
objecten. De Hoge Raad heeft inmiddels bevestigd dat het gebruik van de WOZ-waarde als
heffingsmaatstaf is toegestaan

Naar aanleiding van het onderzoek is een aantal varianten, waarbij gebruik gemaakt wordt van de WOZ-
waarde als heffingsmaatstaf voor niet-woningen, nader doorgerekend. Uitgangspunt hierbij is geweest
dat de huidige opbrengst gehandhaafd blijft en dat de lasten voor de woningen dalen en de lasten voor
de bedrijven (niet-woningen) stijgen.

De uitkomsten van het onderzoek en de nadere financiële doorrekeningen hiervan, treft u bijgaand aan

Overleg commissievergadering 9 juni
Wij stellen het op prijs met u in overleg te treden in uw commissievergadering van 9 juni a.s. om
zodoende duidelijkheid te krijgen over de te maken keuzes aangaande de rioolheffing
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Wij beschouwen hiermee motie 2020-72 als te zijn afgedaan

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders varyRidderkekk,

De secretaris , de bur/emeester,
/
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Bijlagen :
Advies inzake mogelijkheden Rioolheffing – Van den Bosch & Partners
Mogelijkheden rioolheffing niet-woningen heffingsmaatstaf WOZ-waarde – Van den Bosch & Partners


