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Waterschap Brabantse Delta 
t.a.v. Algemeen Bestuur 
Postbus 5520 
4801 DZ Breda 

Driebergen, 12 februari 2018 

Behandeld door: VBNE werkgroep waterschapsheffingen 

Betreft: Reactie op de Consultatieversie 'Waterschapsbelastingen: Klaar voor de toekomst', 

Geacht Bestuur, 

In de bijlage vindt u ter kennisname onze reactie op het conceptrapport 'Waterschapsbelastingen: 
Klaar voor de toekomst' van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel van de Unie van 
Waterschappen. 

Hoogachtend, 

onderdeel watersysteemheffing 

ir. G.J. Nijland 
directeur Vereniging van Bos-en Natuurterreineigenaren 
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vereniging van 
bos- en natuurterreineigenaren 

(Ŵ\VBNE 
Aan: Commissie Aanpassing Belastingstelsel 

p/a Unie van Waterschappen 
Postbus 93218 
2509 AE Den Haag 

Driebergen, 9 februari 2018 

Behandeld door: VBNE werkgroep waterschapsheffingen 

Betreft: Reactie op de Consultatieversie 'Waterschapsbelastingen: Klaar voor de toekomst', 
onderdeel watersysteemheffing 

Geachte Commissie, 

Dank voor het toezenden van het conceptrapport 'Waterschapsbelastingen: Klaar voor de 
toekomst' en uw toelichting op 31 januari j l . Het conceptrapport is besproken in de VBNE 
werkgroep waterschapsheffingen. Graag geven wij een eerste, korte reactie op de 
voorstellen voor de watersysteemheffing. 

De hoofdopdracht voor uw onderzoek luidde om een voorstel te maken voor een 
toekomstbestendig belastingstelsel dat eenvoudig uitvoerbaar moet zijn. In algemene zin 
vinden wij dat de voorgestelde wijzigingen niet aan dit criterium voldoen. De 
wijzigingsvoorstellen leiden niet tot een aantoonbare verbetering ten opzichte van het 
huidige belastingstelsel. 

In ons overleg van 31 januari j l . kwam een mogelijkheid ter tafel om de 'weeffout ' te 
herstellen door infrastructuur onder te brengen bij de categorie gebouwd, waardoor 
infrastructuur wordt aangeslagen op basis van de economische waarde. Deze oplossing, 
waarin wij ons goed kunnen vinden, staat niet in het rapport. 

Graag zouden wij zien dat deze oplossing voor wat betreft de watersysteemheffing 
opgenomen wordt in uw definitieve voorstellen. Het huidige belastingstelsel blijft verder wat 
ons betreft zoveel mogelijk ongewijzigd; zoals u zelf ook concludeert in uw tussenrapportage 
van augustus 2016, functioneert het belastingstelsel van de waterschappen op dit moment 
redelijk goed to t goed. 
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Wij zien het definitieve rapport met belangstelling tegemoet en zijn uiteraard graag bereid 
om te blijven participeren in de gedachtevorming over dit onderwerp. 

Een afschrift van deze brief sturen wij aan het bestuur van de Unie van Waterschappen en de 
algemeen besturen van de waterschappen. 

Hoogachtend, 

ir. GJ. Nijland 
directeur Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren 
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