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Bespreeknotitie oordeelsvormende vergadering 

 

Geachte dames en heren, 

 

Inleiding  

In de oordeelsvormende vergadering van 4 september zullen 2 onderwerpen die betrekking 

hebben op de rioolheffing besproken worden. 

 

Tariefdifferentiatie rioolheffing naar huishouden  

 

Het eerste onderwerp is een initiatief van een inwoner van de gemeente Schagen om net als bij 

de afvalstoffenheffing een tariefdifferentiatie toe te passen op de rioolheffing naar eenpersoons, 

twee a drie persoons en meerpersoonshuishoudens. Dit met als doel om rioolbelasting op de 

eenpersoonshuishoudens lager te belasten. 

Op dit moment wordt er 1 tarief gehanteerd voor de rioolheffing ongeacht het aantal personen 

die deel uitmaken van het huishouden. De reden hiervan is dat een groot deel van de kosten ten 

behoeve van het onderhouden van het riool bestaat uit vaste kosten. Een klein percentage van 

de kosten zouden aangemerkt kunnen worden als variabel. Hierbij moet wel aangetekend 

worden dat moeilijk te duiden is  dat deze variabele kosten in alle gevallen verbonden kunnen 

worden aan de hoeveelheid afvalwater per persoon, en daarmee ook nog discutabel zijn. De 

variabele kosten in de eerste globale berekeningen bestaan uit 50% van de kosten voor het 

onderhoud en reinigen van de gemalen en klein onderhoud op huisaansluitingen. 

Uitgaande van de eerste globale berekeningen komen de totale vaste kosten uit op ruim 5,1 

miljoen en de variabele kosten op 5 ton. In 2019 zal een tarief gehanteerd worden van € 160,-. 

(bestaande uit € 147,- aan vaste kosten en € 13,- als variabele kosten) voor alle huishoudens. 

Wanneer conform dit initiatief op basis van de eerste globale berekeningen er onderscheid 

gemaakt wordt naar 1 persoons, 2 a 3 persoons en meerpersoonshuishouden zal het tarief 

uitkomen op: 

1 persoons huishoudens   (6540 huishoudens)  € 153,- i.p.v. € 160,-    

2 a 3 persoons huishoudens (9492 huishoudens)   € 163,- i.p.v. € 160,-  

Meerpersoonshuishoudens (4010 huishoudens)   € 166,- i.p.v. € 160,- 

 

Om de noodzakelijke opbrengst van de rioolheffing te realiseren, zal er dus een iets  lager tarief 

voor 1 persoon huishoudens worden gehanteerd, maar een hoger tarief voor de 2 a 3 persoons 

en meerpersoonshuishoudens. Dit is een politieke afweging.  

Daarnaast moet u realiseren dat het hanteren van deze nieuwe werkwijze ook extra 

administratieve lasten met zich meebrengen, die doorberekend zullen worden in de rioolheffing, 

waardoor het voordeel op de 1 persoons huishoudens nog iets lager kan uitvallen en het nadeel 

op de 2 a 3 persoons huishoudens en meerpersoonshuishoudens nog iets zal toenemen. 

 

Mijn Advies: Het initiatief voor differentiatie van de rioolheffing naar huishoudens niet toepassen. 

Gezien het geringe voordeel voor de 1 persoons huishoudens en de extra kosten voor de 2 a 3 

persoons huishoudens  en meerpersoonshuishoudens. 
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Hanteren riooltarief voor panden met alleen hemelwaterafvoer  

Het tweede onderwerp is ook gerelateerd aan de rioolheffing. Vanuit enkele andere gebruikers 

hebben we al eerder het verzoek gehad voor een apart tarief voor gebouwen die alleen afvoer 

van hemelwater hebben en geen ander afvalwater in het riool storten. Belanghebbende vinden 

het onredelijk dat ze worden aangeslagen voor de volledige rioolheffing. 

Conform de huidige verordening worden panden die niet zijn aangesloten op het riool maar wel 

hemelwater afvoeren ook aangeslagen voor de volledige rioolheffing. Volgens onze gegevens  

zijn er 226 panden die geen water van het PWN krijgen en dus vermoedelijk ook geen directe 

aansluiting hebben, maar wel hemelwater afvoeren. Om voor de rioolheffing voor dit soort 

panden een alternatief te bieden kan gekozen worden voor 3 opties: 

 Bestaande tarief behouden 

 Gereduceerd tarief hanteren 

 Deze panden buiten de heffing te houden. 

 

Bestaande tarief behouden heeft geen consequenties.  

 

Gereduceerd tarief hanteren zal betekenen dat onderzocht wordt welk tarief redelijk is ( € 50,- of 

€ 75,- i.p.v. € 160,-) om door te voeren, omdat voor deze panden ook beperkt gebruik wordt 

gemaakt voor het afvoeren van water. Uit onderzoek blijkt dat dit ook gehanteerd wordt bij 

andere gemeenten. 

Dit heeft tot gevolg dat er minder in rekening wordt gebracht richting de eigenaren van deze 

panden maar dat hiermee de rioolheffing in zijn algemeenheid met € 1,- zal stijgen ( bij een 

gereduceerd tarief van € 50,-)om de totale opbrengst van de rioolheffing te kunnen realiseren.  

 

Deze panden vrijstellen van de rioolheffing. Wat betekent dat het tarief van de rioolheffing zal 

stijgen met € 1,43,- om de totale opbrengst van de rioolheffing te kunnen realiseren .  

 

Mijn advies: Onderzoeken wat een redelijk gereduceerd tarief is om te hanteren en het verschil 

tussen de huidige opbrengsten en de inkomsten op basis van het gereduceerde tarief opvangen 

met een lichte stijging van de riooltarief. Ik ben voor een gereduceerd tarief vanwege het 

minder gebruik van het gemeenteriool door panden met alleen een hemelwaterafvoer. 

 

Vraag  

 

1. Politieke uitspraak om tariefdifferentiatie naar soorten huishoudens wel of niet toe te 

passen op de huidige tariefstelling 

2. Politieke uitspraak om wel of niet  een aangepast riooltarief voor panden met alleen 

hemelwaterafvoer te hanteren. 

 

 

Vervolgprocedure 

 

Op basis van de uitspraken van de oordeelvormende commissie indien nodig de besluiten 

verder uitwerken en dit consequenties vertalen in het voorstel belastingverordening 2019 die in 

de commissie van november en de raad van december wordt behandeld. 

 

Ondertekening 

 

Burgemeester van Kampen 


