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Berekening hoogte van het tarief
De hoogte van het voorgestelde tarief van de grondwaterheffing is berekend door de geraamde kosten
voor de periode 2004-2007 te delen door de voor die periode geraamde hoeveelheid te onttrekken
grondwater.

Bij de raming van de belastbare hoeveelheid te ontrekken grondwater is rekening gehouden met de
reductie van de grondwaterwinningen in Amersfoort met per saldo 4 miljoen m3/jaar en de dalende
tendens in de totale hoeveelheid belastbare grondwateronttrekkingen.
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2004 2005 2006 2007

Drinkwaterwinning 72 72 72 72
Industrie 3,4 3,2 3,1 3,1

Tuinders 1,9 1,9 1,9 1,9

Bronbemaling 5,1 5,1 5,1 5,1
Totaal 82,4 82,2 82,1 82,1
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De berekening van de kosten voor de periode 2004-2007 heeft plaatsgevonden door de kosten voor
2003 te corrigeren voor loon- en prijsstijgingen en de verwachte extra uitgaven voor kwantitatief
grondwaterbeheer in 2004-2007. Deze extra uitgaven (opstellen GGOR: 200.000 per jaar; tegengaan
vernattingschade in Amersfoort: 750.000 voor 2004-2007) zijn in tabel 2 opgenomen onder de post
Beleid en planvorming. Uitgegaan is van een loon- en prijspeilstijging van 3,5 % per jaar. Dit is
hetzelfde percentage dat de provincie hanteert voor de begroting van 2004. Op de geraamde kosten is
het saldo van de vrijgevallen Reserve schadevergoeding grondwaterbeheer van 371.000 in mindering
gebracht.
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2004 2005 2006 2007

Verdrogingsbestrijding 331.270 342.865 354.865 367.285

Beleid en planvorming 619.257 640.931 663.367 686.581

Grondwaterinformatie-
systemen

261.924 271.092 280.580 290.400

Perceptiekosten 58.324 60.366 62.478 64.665
Commissie van deskundigen 3.817 3.951 4.089 4.232
Stowa-bijdrage 11.604 12.011 12.431 12.866

Schadefonds grondwaterbeheer - - - -
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Vrijval Reserve
schadevergoeding
grondwaterbeheer ( 371.000)

- 92.750 - 92.750 - 92.750 - 92.750
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In tabel 3 wordt de berekening van het tarief weergegeven. Het tarief is tot stand gekomen door de
voor 2004-2007 geraamde kosten te delen door de voor die periode geraamde hoeveelheid belastbare
grondwateronttrekkingen. In de laatste kolom staan de gevolgen voor de Reserve
exploitatieverschillen grondwaterbeheer. Het saldo van deze Reserve bedraagt per 31 december 2003
naar verwachting 150.000.
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Jaar Hoeveelheid

belastbaar
grondwater in
m3

Kosten Tarief Opbrengst Tekort(-) /
overschot (+)

Voortschrijdend
saldo van
tekorten en
overschotten

2004 82.400.000 1.193.446 0,0153 1.260.720 + 67.274 + 217.274
2005 82.200.000 1.238.466 0,0153 1.257.660 + 19.194 + 236.468
2006 82.100.000 1.285.060 0,0153 1.256.130 - 28.930 + 207.538
2007 82.100.000 1.333.279 0,0153 1.256.130 - 77.149 + 130.389


