
6 7 $ 7 ( 1 9 2 2 5 6 7 ( /

Datum          : 28 oktober 2003 Nummer PS :�PS2003WEM21
Dienst/sector          : WEM/Water Commissie  :�17 november 2003
Registratienummer : 2003WEM005053i Portefeuillehouder:�Binnekamp

7LWHO � Aanpassing tarief grondwaterheffing
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Bijlage: 1

,QOHLGLQJ
GS vragen PS:
a) de Reserve schadevergoeding grondwaterbeheer op te heffen en het batig saldo van de Reserve

van 371.000 over te mogen boeken naar de Reserve exploitatieverschillen grondwaterbeheer, en
b) het tarief voor de grondwaterheffing in de Verordening grondwaterheffing provincie Utrecht 1999

te verhogen met 0,0048 van 0,0105 naar 0,0153 per kubieke meter onttrokken grondwater.

Omdat de Reserve schadevergoeding grondwaterbeheer sinds 1987 nimmer is aangesproken wordt
voorgesteld deze Reserve op te heffen. Overboeking van het saldo van de Reserve naar de algemene
middelen is niet toegestaan. De inkomsten uit de heffing kunnen slechts worden aangewend voor bij of
krachtens de Grondwaterwet bepaalde doeleinden.

Aanpassing van het tarief van de grondwaterheffing  is wenselijk omdat de huidige inkomsten uit de
heffing onvoldoende zijn om de kosten van het grondwaterbeheer voor de periode 2004-2007 te
kunnen dekken. Dit is te wijten aan de afname van de belastbare hoeveelheid grondwateronttrekkingen
en aan de toename van de kosten van het grondwaterbeheer in de periode 2004-2007. Deze toename
wordt veroorzaakt door:
1.) de kosten voor het opstellen van het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (afspraak in

het Nationaal Bestuursakkoord Water van 2 juli 2003), en
2.) de kosten van vernattingsschade in Amersfoort als gevolg van de reductie van

grondwaterwinningen.
Teneinde de dekking van deze kosten voor de periode 2004-2007 veilig te stellen is het gewenst dat
het tarief wordt aangepast.

Het voorgestelde tarief is berekend door de geraamde kosten voor de periode 2004-2007 te
verminderen met het (vrijgevallen) saldo van de Reserve schadevergoeding grondwaterbeheer en
vervolgens te delen door de voor die periode geraamde hoeveelheid belastbare
grondwateronttrekkingen.

Krachtens artikel 48 van de Grondwaterwet (Gww) zijn PS bevoegd een heffing voor het onttrekken
van grondwater in te stellen ter bestrijding van de ten laste van de provincie komende kosten van:
1. maatregelen ter bestrijding van verdroging van de natuur als gevolg van grondwateronttrekkingen;
2. de onderzoeken die voor het kwantitatief grondwaterbeheer noodzakelijk zijn;
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3. de vergoeding van schade ingevolge de artikelen 34, 40 en 41 van de wet;
4. de commissie van deskundigen ex artikel 37 lid 2 van de wet.

De Reserve schadevergoeding grondwaterbeheer strekt tot vergoeding van de hierboven onder 3.
genoemde schaden. Dat zijn:
- schade veroorzaakt door onderzoek dat GS nodig vinden en derden dienen te gedogen (art. 34

Gww);
- schade waarvoor door de commissie van deskundigen niet of niet binnen redelijke termijn een

veroorzaker is aan te wijzen (art. 40 Gww); en
- onevenredige schade veroorzaakt door gehele of gedeeltelijke intrekking of wijziging van de

vergunning of wijziging van de vergunningsvoorschriften (art. 41 Gww).

Heffingsplichtig zijn alle houders van inrichtingen die meer dan 48.000 m3 grondwater per jaar
onttrekken (de zgn. ‘grote onttrekkers’).
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2QWZHUS�EHVOXLW�,
Besluit van provinciale staten van Utrecht van 8 december 2003 tot opheffing van de Reserve
schadevergoeding grondwaterbeheer.

Provinciale staten van Utrecht;

Op voorstel van gedeputeerde staten van 28 oktober 2003, dienst/sector WEM/Water, nummer
2003WEM005053i;

Besluiten:

De Reserve schadevergoeding grondwaterbeheer op te heffen en het saldo van de Reserve weer in de
Reserve exploitatieverschillen grondwaterbeheer te laten vloeien.

voorzitter,

griffier,
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�2QWZHUS�EHVOXLW�,,
Besluit van provinciale staten van Utrecht van 8 december 2003 tot wijziging van het tarief in de
Verordening grondwaterheffing provincie Utrecht 1999.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 28 oktober 2003, dienst/sector WEM/Water, nummer
2003WEM005053i;

Gelet op 48 van de Grondwaterwet;

Besluiten:

ARTIKEL I.

De Verordening grondwaterheffing provincie Utrecht 19991 wordt gewijzigd als volgt.

A
Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7

Het tarief bedraagt 0,0153 per kubieke meter onttrokken grondwater.

ARTIKEL II.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2004, gelet op artikel 25, eerste lid, van de
Tijdelijke referendumwet.

voorzitter,

griffier,

1 Prov. blad 1998, 43, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 10 december 2001, prov. blad 26
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 7RHOLFKWLQJ
Aan Provinciale Staten,

%HRRJG�HIIHFW
A. Opheffing reserve schadevergoeding grondwaterbeheer
Geconstateerd wordt dat de Reserve schadevergoeding grondwaterbeheer onnodig beslag legt op
middelen. Door opheffing van de Reserve kunnen deze middelen voor andere doeleinden van
grondwaterbeheer worden aangewend.

B. Aanpassing tarief grondwaterheffing
Met de tariefsverhoging wordt bereikt dat voor de periode 2004-2007 geraamde kosten van
kwantitatief grondwaterbeheer gedekt kunnen worden uit de heffingsinkomsten.

$UJXPHQWHQ
A. Opheffing Reserve schadevergoeding grondwaterbeheer
De argumenten voor het opheffen van de Reserve schadevergoeding grondwaterbeheer zijn:
1. het fonds bestaat sinds 1987 en is nimmer aangesproken;
2. de toenmalige portefeuillehouder voor water heeft zich in januari 2003 in GS uitgesproken voor

opheffing van het fonds;
3. de verhoging van het tarief kan worden beperkt.

B. Aanpassing tarief grondwaterheffing
De huidige opbrengsten uit de grondwaterheffing zijn onvoldoende om de kosten van het kwantitatief
grondwaterbeheer voor de periode 2004-2007 te dekken. Hiervoor zijn vier redenen aan te wijzen.
��� 'H�ORRQ��HQ�SULMVVWLMJLQJHQ�VLQGV�����
Het huidige tarief is in 1997 berekend voor de periode 1997-2001. Daarbij is uitgegaan van de loon-
en prijsstijgingen voor die periode. De loon- en prijsstijgingen vanaf 2001 zijn derhalve niet in het
huidige tarief verdisconteerd.
��� 7RHQDPH�YDQ�NRVWHQ�YDQ�RQGHU]RHN�YRRU�JURQGZDWHUEHKHHU
In het Nationaal bestuursakkoordwater van 3 juli 2003 is afgesproken dat de waterschappen voor 2010
een provinciedekkend Gewenst Grond- en Oppervlakteregime (GGOR) opstellen. De provincies
stellen de kaders op voor het GGOR en coördineren de totstandkoming. Met de uitvoering van deze
provinciale taak is een bedrag van 200.000 per jaar gemoeid.
��� $IQDPH�YDQ�GH�KRHYHHOKHLG�EHODVWEDUH�JURQGZDWHURQWWUHNNLQJHQ
De hoeveelheid onttrokken grondwater voor drinkwaterwinning is met ingang van juni 2003
afgenomen met 4 miljoen m3/jaar (dat is 5% op een totaal van circa 77 miljoen m3/jaar drinkwater).
Dit is het gevolg van de reductie van grondwaterwinningen in Amersfoort door Hydron Midden
Nederland.
��� .RVWHQ�YDQ�PDDWUHJHOHQ�WHU�YRRUNRPLQJ�YDQ�YHUQDWWLQJVVFKDGH��LQ�$PHUVIRRUW�
De grondwaterwinning in Amersfoort wordt met ingang van juni 2003 gefaseerd gereduceerd. Dit
heeft tot gevolg dat de grondwateroverlast in een aantal wijken in Amersfoort toeneemt. Ter
voorkoming en beperking van de extra overlast heeft de provincie in 2003 in enkele wijken waar de
situatie het meest urgent is, compenserende maatregelen getroffen. In enkele andere wijken moeten
eveneens maatregelen worden getroffen. De kosten hiervan bedragen 750.000 voor de periode 2004-
2007.

.DQWWHNHQLQJHQ
A. Opheffing Reserve schadevergoeding grondwaterbeheer
Indien zich gedurende de periode 2004-2007 schadegevallen voordoen zullen deze uit de Reserve
exploitatieverschillen grondwaterbeheer moeten worden bekostigd. Dit kan leiden tot een negatief
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saldo van deze Reserve en kan aanleiding zijn voor een tussentijdse aanpassing van het tarief in die
periode. Gelet op het feit dat sinds 1987 geen uitkeringen uit schadefonds zijn gedaan is de kans
hierop gering.

B. Aanpassing tarief grondwaterheffing
Vanwege het vrijvallen van de Reserve schadevergoeding grondwaterbeheer kan de tariefsaanpassing
beperkt blijven. De tariefsverhoging ligt daardoor in een zelfde orde van grootte als die in 1999 (toen
f 0,01 tegen nu 0,0048).

)LQDQFLsQ
A. Opheffing Reserve schadevergoeding grondwaterbeheer
Het saldo van de Reserve schadevergoeding grondwaterbeheer dient te worden overgeboekt naar de
Reserve exploitatieverschillen grondwaterbeheer. Overboeking naar de algemene middelen is
ingevolge de Grondwaterwet niet toegestaan. De grondwaterheffing is een bestemmingsheffing. De
inkomsten uit de heffing mogen slechts worden aangewend voor bij of krachtens de Grondwaterwet
bepaalde doeleinden.

B. Aanpassing tarief grondwaterheffing
Bij de berekening van het voorgestelde tarief is uitgegaan van de kosten van grondwaterbeheer voor
2003 en de extra uitgaven voor kwantitatief grondwaterbeheer in 2004-2007 verminderd met het saldo
van de Reserve schadevergoeding grondwaterbeheer ( 371.000). De aldus berekende kosten zijn
gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen over de periode 2004-2007. Deze kostenraming is gedeeld
door de verwachte hoeveelheid m3 te onttrekken grondwater gedurende de periode 2004-2007. Voor
een verder onderbouwing van de berekening wordt verwezen naar Bijlage 1.

5HDOLVDWLH
A. Opheffing Reserve schadevergoeding grondwaterbeheer
� Voor de opheffing van de Reserve schadevergoeding grondwaterbeheer en overboeking van het

batig saldo van de Reserve naar de Reserve exploitatieverschillen grondwaterbeheer is een PS-
besluit vereist.

B. Aanpassing tarief grondwaterheffing
� Voor tariefsverhoging is een PS-besluit tot wijziging van artikel 7 van de Verordening

grondwaterheffing provincie Utrecht 1999 vereist.
� Het wijzigingbesluit is referendabel ingevolge de Tijdelijke referendumwet (Trw). Dit betekent

dat het besluit in beginsel niet eerder inwerking kan treden dan 6 weken (“referendumtermijn”) na
bekendmaking van het besluit. PS mogen daarvan afwijken indien de inwerkingtreding van het
besluit geen uitstel kan lijden (art. 25 lid 1 Trw). Dat is hier het geval. Inwerkingtreding m.i.v. 1
januari 2004 is noodzakelijk om de tariefsaanpassing met het nieuwe fiscale jaar te kunnen laten
ingaan.

&RPPXQLFDWLH
A. Opheffing Reserve schadevergoeding grondwaterbeheer
Het PS-besluit tot opheffing en overboeking van de Reserve schadevergoeding grondwaterbeheer zal
ter uitvoering aan de concerncontroller worden gezonden.

B. Aanpassing tarief grondwaterheffing
� Het besluit tot wijziging van de Verordening grondwaterheffing provincie Utrecht 1999 wordt

gepubliceerd in het provinciaal blad.
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� De vaste kring van grote grondwateronttrekkers wordt afzonderlijk middels een brief/bijsluiter
geïnformeerd over de tariefsaanpassing.

%LMODJH
Bijlage 1 Berekening nieuwe tarief grondwaterheffing

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


