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De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland heeft op
8 September j l . gesproken over de herziening belastingstelsel en het standpunt
van het Uniebestuur in deze. In de vergadering heeft de Algemene Vergadering
een voorlopig standpunt ingenomen dat zij graag kenbaar wil maken aan haar
collega waterschapbesturen.
De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland is van mening dat bij
de beoordeling van het Unievoorstel principes als eenvoud,transparantie en
rechtvaardigheid centraal behoren te staan.
Vanuit deze uitgangspunten heeft ze de volgende opmerkingen over het nu
voorliggende Unievoorstel.
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Zuiderzeeland kan zich vinden in de naamgeving "Waterveiligheidsheffing
en Watersysteemheffing". Wei bepleit het waterschap vanuit het principe
van eenvoud de vrijheid om niet verplichtend onderscheid te maken op het
aanslagbiljet in de verschillende onderdelen van de hefflng.
Zuiderzeeland pleit voor het handhaven van natuur als een in het bestuur
vertegenwoordigde en betalende categorie.
Zuiderzeeland kan zich vinden in het verbeterd combimodel en het
hanteren van de begrippen inwonersdichtheid, ongebouwd dichtheid en
natuur dichtheid als maatstaf voor de klassenindeling van respectievelijk
ingezetenen, ongebouwd en natuur. Zuiderzeeland heeft ten aanzien van
deze klassen een aantal specifieke opmerkingen:
1.

2.

3.

Het totaal van de bandbreedte voor de categorie ingezetenen zou
moeten varieren tussen 20 en 5 0 % , in plaats van het huidige voorstel
20-60%. Dit doet meer recht aan het karakter van het waterschap als
functionele democratie.
Bij de ingezetenomslag zouden de klassen niet moeten overlappen,
maar moeten aansluiten op elkaar, dit bevordert de transparantie van
het systeem. Een klassenbreedte van 10% is goed hanteerbaar
De huidige klassenindeling van ongebouwd komt in het uniestandpunt
in onvoldoende mate tegemoet aan de kenmerken van de verschillende
waterschappen. Zuiderzeeland ervaart het maximum percentage van
2 0 % als knellend en pleit voor een ruimere bandbreedte aan de
bovenkant.
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Op 29 September 2011 bepaalt de Algemene Vergadering van Waterschap
Zuiderzeeland haar definitieve standpunt op alle onderdelen van het voorstel
van het Uniebestuur. Het bestuur neemt graag kennis van de standpunten van
de andere waterschappen.
Met vriendelijke groeten,
de secretaris-directeur,

de dijk

van der Veen.
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