
Schagen, 28 augustus 2018 

 

Geachte dames en heren, 

 

Mijn naam is Leen van Dipten inwoner van de geluksgemeente Schagen. 

 

CITAAT van 5 oktober 2017 artikel uit Nieuwsuur geschreven door Jan Eikelboom. 

In Schagen heeft het gemeentebestuur het geluk van de burger centraal gesteld in het beleid. Een primeur in 

Nederland. Alle uitgaven op de gemeentebegroting worden getoetst aan de vraag of de burger daar 

gelukkiger van wordt. 

Einde CITAAT 

 

Stelling: 

Als Schagen het geluk van zijn bewoners centraal stelt, dan dient er ook een eerlijke verdeling te zijn van de 

gemeentelijke belastingen, en in dit geval de rioolheffing. 

 

In maart 2016 heb ik alle fractievoorzitters van de zittende partijen gemaild met mijn visie om tot een 

eerlijkere verdeling te komen van de rioolheffing, zelfs na herhaling mocht ik maar van een partij een 

antwoord ontvangen, een andere partij zou nog van zich laten horen….ik wacht dus nog steeds op antwoord.  

Ik betreur het dat u als politiekverantwoordelijke u verschuilt door niets van u te laten horen een bestuurder 

onwaardig. 

 

Waarom een splitsing van de rioolheffing? 

Rioolheffing is in het leven geroepen om de kosten van onderhoud van het riool kostendekkend te maken. 

Geen winst oogmerk. 

 

Nu heeft gelukkig bijna elk huis een rioolaansluiting, dat riool wordt naarmate er meer bewoners per huis 

zijn zwaarder belast. Ook zullen meer bewoners per huis meer water gebruiken, onderdeel van de 

rioolheffing.  

 

Dat impliceert dat het riool frequenter wordt gebruikt en sneller zal slijten. Nu snap ik heel goed dat je niet 

een stukje riool kan vervangen maar dat je het groot moet aanpakken. Maar dat impliceert wel dat hij die het 

meest gebruik maakt van het riool ook de meeste bijdrage moet leveren. De vervuiler betaalt. 

Dat afvalstoffenheffing wordt ook zodanig opgesplitst dat hij die het meeste afval levert ook het meeste moet 

bijdragen. 

 

Voorbeeld:  

Ik woon alleen aan de Vliedlaan, mijn buren zijn met 5 personen en betalen even veel rioolheffing, maar 

gebruiken meer water en lozen ook veel meer. Dat voelt NIET als oneerlijk dat is oneerlijk.  

 

Welk voordeel heeft het om een onderverdeling te maken en wel in eenpersoons- tweepersoons 

of meerpersoonshuishouden: 

• Geluksgevoel neemt toe en mensen die alleen wonen voelen zich eerlijker behandeld. 

• Eenpersoonshuishouden en met name de uitkeringsgerechtigde die alleen wonen houden 

netto meer over. 

• Koopkracht neemt toe, mensen die alleen wonen en minder hoeven te betalen kunnen die 

gelden weer in de plaatselijke economie stoppen. 

• De vervuiler betaalt. 

  



Is mijn vraag bijzonder?  

Nee, immers zijn er gelukkig al genoeg gemeentes in Nederland die al jaren een verdeling maken naar een- 

twee en meerpersoonshuishoudens en hun inwoners eerlijk behandelen.  

Zoals de gemeente: 

Gemeente 1 pers hh 2 pers hh meerdere Verschil 

Alphen ad Rijn € 168,12 

 

€ 230,16 € 62,04 

Barendrecht € 60,00 115,32 € 177,00 € 117,00 

Gorinchem € 176,00 

 

€ 220,00 € 44,00 

Heerenveen € 148,00 

 

€ 197,00 € 49,00 

Laren € 115,21 

 

€ 197,33 € 82,12 

Leeuwarden € 57,53 

 

€ 86,30 € 28,77 

Opsterland € 170,79 

 

€ 229,70 € 58,91 

Tiel € 181,18 

 

€ 233,52 € 52,34 

Wageningen € 125,91 € 151,02 € 176,14 € 50,23 

Westland € 136,92 € 154,56 € 172,32 € 35,40 

Zevenaar € 142,20 

 

€ 189,60 € 47,40 

 

 
In de  Bespreeknotitie oordeelsvormende vergadering  Tariefdifferentiatie rioolheffing naar huishouden, 

is het schokkend om te lezen dat er maar een schamele € 7,-- verschil is tussen de huishoudens. Het is maar 

net hoe je rekent.  

Maar deze uitkomst doet geen zeker geen recht aan “de vervuiler betaalt”.  Dat het anders kan blijkt maar al 

te duidelijk uit het staatje hierboven. 

 

Ik doe een dringend beroep op u om nu eens serieus werk te maken om ook de rioolheffing op te splitsen 

zoals hiervoor door mij is geschetst en u inwoners nog gelukkiger te maken. 

 

Dank voor uw tijd.  

 


