
S T A T E N V O O R S T E L

Datum          : 14 september 2004 Nummer PS            : PS2004WEM07
Dienst/sector          : WEM/Water Commissie        : WEM
Registratienummer : 2004WEM003832i Portefeuillehouder   : J. Binnekamp

Titel : wijziging reglement voor het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en voor het
zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden

Inhoudsopgave

Besluiten:
1. ontwerp-besluit I pag. 3
2. ontwerp-besluit II pag. 4

Toelichting pag. 7

Bijlagen:
1. Toelichting op ontwerp-besluit I pag. 9
2. Toelichting op ontwerp-besluit II pag. 10

Inleiding
De Utrechtse waterschappen zuiveren het stedelijk afvalwater afkomstig uit hun eigen beheersgebied.
Daarnaast zuiveren zij ook stedelijk afvalwater afkomstig van aangrenzende waterschappen. Deze
onderlinge dienstverlening is met ingang van 1 juli 2004 BTW-plichtig geworden. De belastingdienst
beschouwt het zuiveren van gebiedsoverschrijdend afvalwater niet als een overheidstaak en derhalve
als BTW-plichtig. BTW-heffing kan echter worden afgewend door de zuivering van
gebiedsoverschrijdend afvalwater expliciet als taakopdracht in het waterschapsreglement op te nemen.
De Unie van waterschappen heeft in overleg met het ministerie van Financiën en het IPO een model-
bepaling opgesteld die hierin voorziet. De Utrechtse waterschappen hebben de provincie verzocht deze
model-bepaling in de waterschapsreglementen op te nemen.

Het statenvoorstel voorziet in de verzochte aanpassing van het reglement voor hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht en het zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden. BTW-heffing over de
zuivering van grensoverschrijdend stedelijk afvalwater wordt onwenselijk geacht omdat het tot een
verhoging van de zuiveringsheffing leidt en daarmee van de lokale lasten en omdat het de doelmatige
zuivering van stedelijk afvalwater belemmert. De reglementen voor Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden en het waterschap Vallei en Eem zijn al op een eerder tijdstip (16 maart 2004) in gelijke
zin door uw staten aangepast.
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 besluit I

Besluit van provinciale staten van Noord-Holland van 21 juni 2004, van Utrecht van 8 november 2004
en van Zuid-Holland van 26 mei 2004 tot wijziging van het reglement van bestuur  voor het
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

Provinciale staten van Noord-Holland, van Utrecht en van Zuid-Holland;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van Noord-Holland, van Utrecht van 14 september 2004,
nummer; 2004WEM003832i en van Zuid-Holland;

Overwegende dat het gewenst is de behandeling van grensoverschrijdend afvalwater door een
aangrenzende waterkwaliteitsbeherend waterschap nader reglementair te regelen;

Gelet op de artikelen 2 en 6 van de Waterschapswet;

Besluiten:

ARTIKEL I

Het reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht wordt gewijzigd als
volgt.

Artikel 3, tweede lid sub c komt te luiden:
de zorg voor de zuivering van stedelijk afvalwater in het gebied dat is aangegeven op de van dit
reglement deel uitmakende kaart 1 onderscheidenlijk kaart 2, hieronder begrepen het zuiveren van
stedelijk afvalwater dat krachtens toepassing van artikel 15a, lid 1 van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren door een aangrenzende waterkwaliteitsbeheerder om doelmatigheidsredenen ter
zuivering wordt aangevoerd naar een zuiveringtechnisch werk in beheer bij het hoogheemraadschap.

ARTIKEL II

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de datum van uitgifte van het laatst
uitgegeven Provinciaal Blad waarin het is geplaatst en terugwerkt tot 1 juli 2004.

Provinciale staten van Noord-Holland,
H.C.J.L. Borghouts, voorzitter,

H.W.M. Oppenhuis de Jong, griffier
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Provinciale staten van Utrecht,
B. Staal, voorzitter,

W.L.F. van Herwijnen, griffier

Provinciale staten van Zuid-Holland
J. Franssen, voorzitter,

H. Engels-van Nijen, griffier
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besluit II

Besluit van  provinciale staten van Zuid-Holland van  26 mei 2004 en van Utrecht van 8 november
2004 tot wijziging van het reglement van bestuur voor het zuiveringschap Hollandse Eilanden en
Waarden.

Provinciale staten van Zuid-Holland en van Utrecht;

Op voorstel van gedeputeeerde staten van Zuid-Holland en van Utrecht van 14 september 2004
nummer; 2004WEM003832i;

Gelet op artikel 6 van de Waterschapswet;

Besluiten:

ARTIKEL I

Artikel 1.2 van het Reglement voor het zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden wordt
gewijzigd als volgt:

Het zuiveringsschap is belast met de zorg voor:
a.  het kwaliteitsbeheer van oppervlaktewateren; en
b. de zuivering van stedelijk afvalwater,  hieronder mede begrepen het stedelijk afvalwater dat
afkomstig is vanuit het beheersgebied van een aangrenzende waterkwaliteitsbeheerder en dat
krachtens artikel 15a, eerste lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren om doelmatigheidsredenen
wordt gezuiverd op een zuiveringstechnisch werk dat in beheer is bij het zuiveringsschap.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking treedt met ingang van de datum van uitgifte van het laatst uitgegeven
Provinciaal Blad waarin het is geplaatst en werkt terug tot 1 juli 2004.

Provinciale staten van Zuid-Holland,
J. Franssen, voorzitter,

H. Engels-van Nijen, griffier,

Provinciale staten van Utrecht,
B. Staal, voorzitter,

W.L.F. van Herwijnen, griffier,
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Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect
Voorkomen van een ongewenste verhoging van de zuiveringsheffing en daarmee van de lokale lasten,
alsmede het bevorderen van de doelmatige zuivering van stedelijk afvalwater.

Argumenten
- BTW-heffing over de zuivering van grensoverschrijdend afvalwater leidt tot een ongewenste

verhoging van de zuiveringsheffing en daarmee van de lokale lasten, en het belemmert de
doelmatige zuivering van stedelijk afvalwater.

- Door de Unie van waterschappen is in overleg met het ministerie van Financiën en het IPO een
model-bepaling opgesteld die het waterschap de zuivering van grensoverschrijdend afvalwater
opdraagt. Het ministerie van Financiën heeft ingestemd met de inhoud van de modelbepaling.

Kanttekeningen
Aan de besluiten zijn geen risico’s verbonden.

Financiën
Er zijn geen financiële gevolgen voor de provincie.

Realisatie
Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is interprovinciaal met Noord-Holland en Zuid-
Holland en het zuiveringschap Hollandse Eilande en Waarden met Zuid-Holland. Wijziging van het
reglement voor een interprovinciaal waterschap geschiedt bij gemeenschappelijk besluit van de
betrokken provincies (artikel 6 van de Waterschapswet (Wsw)).  De voorbereiding van de
besluitvorming (het vooroverleg met het waterschap ex artikel 3 Wsw, en het opstellen en het voor
inspraak ter inzage leggen van het ontwerp-besluit ex artikel 4 Wsw) kunnen GS van de betrokken
provincies aan één van hen opdragen (artikel 6 Wsw). Omdat de reglementswijziging de taakopdracht
van het hoogheemraadschap en het zuiveringschap betreft is goedkeuring door de minister vereist
(artikel 5 lid 1 en 2  Wsw). Daarnaast is de Tijdelijke referendumwet van toepassing op de
reglementswijziging.

De voorbereiding van de reglementswijziging voor hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
opgedragen is toevertrouwd aan GS van Noord-Holland (GS-besluit van 9 december 2003) en die voor
het zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden aan GS van Zuid-Holland (GS besluit van 9
december 2003).

Het verdere verloop van de procedure:
• bekendmaking van de besluiten ten behoeve van de Tijdelijke referendumwet
• goedkeuring door de minister

Communicatie
• het voorontwerp van de besluiten is voor commentaar aan de dagelijkse besturen van het

hoogheemraadschap en het zuiveringschap gestuurd. Die hebben laten weten met het voorontwerp
te kunnen instemmen.

• De ontwerp-besluiten voor het hoogheemraadschap en zuiveringschap hebben ter inzage gelegen
voor inspraak. Er zijn geen inspraakreacties ontvangen.
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Bijlagen
1. Toelichting op het ontwerp-besluit I
2. Toelichting op het ontwerp-besluit II

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma
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Bijlage 1

Toelichting op ontwerp-besluit I
In een aantal gevallen is er sprake van dat een waterkwaliteitsbeherend waterschap afvalwater zuivert,
dat afkomstig is uit het beheersgebied van een aangrenzend waterkwaliteitsbeherend waterschap. De
reden daarvan is doelmatigheid. Het ligt niet voor de hand om in bepaald gebied zuiveringscapaciteit
te scheppen terwijl in het beheersgebied van een aangrenzend waterschap zuiveringscapaciteit in
overvloed aanwezig is.

Het Ministerie van Financiën heeft op deze dienstverlening het oog laten vallen en was van plan om de
behandeling van grensoverschrijdend afvalwater te gaan aanslaan in de omzetbelasting. Volgens het
Ministerie is genoemde uitbesteding voor de wet op de Omzetbelasting een belastbare prestatie. Aan
een aanslag zou niet te ontkomen zijn omdat de Nederlandse overheid voor de uitvoering van de
BTW-belastingheffing is gebonden aan Europese regelgeving en jurisprudentie.

Tijdens overleg tussen de Unie van Waterschappen en het Ministerie van Financiën is van
laatstgenoemde zijde erkend, dat het aanslaan van de zuivering van grensoverschrijdend afvalwater tot
een maatschappelijk ongewenste stijging van het WVO-tarief zou leiden. Als oplossing voor de
gerezen problematiek heeft het Ministerie daarop voorgesteld dat in de reglementen van bestuur van
de betreffende waterschappen het zuiveren van grensoverschrijdend afvalwater expliciet wordt
opgenomen zodat sprake is van een volwaardige overheidstaak. BTW is dan niet meer verschuldigd.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschaap Amstel, Gooi en Vecht
heeft schriftelijk verzocht het reglement voor het hoogheemraadschap in vorenstaande zin aan te
passen opdat een maatschappelijk ongewenste opwaartse druk op het tarief van de
verontreinigingsheffing wordt vermeden.

De tariefstijging is zowel uit een oogpunt van doelmatige zuivering als uit een oogpunt van beheersing
van lokale lasten ongewenst te achten. Door middel van wijziging van het reglement wordt aan het
verzoek voldaan.
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Bijlage 2

Toelichting op ontwerp-besluit II
In de praktijk, ook in Zuid-Holland, komt het veelvuldig en sedert jaren voor dat afvalwater waarvoor
een waterschap de zorgplicht heeft,  om reden van doelmatigheid wordt gezuiverd in een
zuiveringsinstallatie van een genabuurd waterschap. De waterschappen hebben hun afspraken hierover
vastgelegd in overeenkomsten tot wederzijdse dienstverlening. Enkele belastinginspecteurs hebben
onlangs als hun oordeel uitgesproken dat het zuiveren van afvalwater van een aangrenzend waterschap
moet worden aangemerkt als een dienst waarover BTW-heffing verschuldigd is. Over deze
problematiek is overleg gevoerd tussen de Unie van Waterschappen en de staatssecretaris van
Financiën. Uit dit overleg is gebleken dat de BTW-problematiek kan worden opgelost als voor het
zuiveren van grensoverschrijdend afvalwater een publiekrechtelijke grondslag is aan te wijzen. De
onderhavige wijziging van de waterschapsreglementen voorziet hierin. De voorgestelde
tekstaanpassing is afgestemd met het ministerie van Financiën.


