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DATUM 9-11-2020 

AAN Provinciale Staten 

VAN Robert Strijk 

ONDERWERP kostendekkendheid van de grondwaterheffing 

 
Bij de behandeling van het statenvoorstel inzake de tarieventabel 2021 behorend bij de Legesverordening 
provincie Utrecht 2018 in de commissie BEM op 4 november 2020 is de vraag gesteld of in de berekening van de 
kostendekkendheid van de grondwaterheffing rekening wordt gehouden met de kosten voor schade die ontstaat 
aan de natuur als gevolg van grondwateronttrekkingen. 
 
Deze vraag kan bevestigend worden beantwoord met de volgende nuance: De provincie keert geen schade uit. 
Wij financieren wel maatregelen die bijdragen aan het herstel van de natuur, op het moment dat de kosten niet 
(meer) gerelateerd kunnen worden aan de initiatiefnemer van de grondwateronttrekking. 
 
In artikel 7.7 lid 1 van de Waterwet is bepaald dat Provinciale Staten onder de naam grondwaterheffing bevoegd 
is bij wijze van belasting een heffing in te stellen wegens onttrekken van grondwater, onder meer ter bestrijding 
van de ten laste van de provincie komende kosten van maatregelen, direct verband houdende met het 
voorkomen en tegengaan van nadelige gevolgen van het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water. 
 
In de paragraaf Provinciale heffingen en belastingen in de begroting en de jaarrekening wordt de 
kostendekkendheid van de grondwaterheffing verantwoord. Hierbij wordt bij de verantwoording van kosten 
onderscheid gemaakt tussen kosten voor maatregelen en onderzoeken en kosten voor schadevergoedingen en 
onderzoek. 
 
In de praktijk gaat het vooral om het voorkomen en tegengaan van schade voor landbouwbedrijven of aan 
gebouwen. De maatregelen die worden getroffen zijn veelal waterhuishoudkundige herstelmaatregelen, waarvan 
de kosten niet bij de individuele onttrekker in rekening kunnen worden gebracht (bijvoorbeeld omdat deze niet 
meer bestaat) of omdat dit onredelijk zou zijn (bijvoorbeeld omdat de schade is veroorzaakt over een lange 
periode waarvoor een watervergunning is verleend). 
 
Indien de kosten van het taakveld in het boekjaar lager uitvallen dan geraamd, wordt de opbrengst van de 
grondwaterheffing ondergebracht in de voorziening Grondwaterheffing. Met deze reserve kunnen we voorkomen 
dat de hoogte van de grondwaterheffing jaarlijks fluctueert. Bovendien kunnen in de toekomst hoger uitvallende 
kosten voor bijvoorbeeld herstelmaatregelen worden opgevangen. 
 
 


