
 

 

   

 

College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen 
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9700 AP Groningen 

 

Datum: 12 januari 2018 

 

Betreft: schriftelijke vragen  

 

Geacht College, 

 

Onlangs is een rechterlijke uitspraak geweest waaruit blijkt dat het waterschap 

Zuiderzeeland ten onrechte een hogere belasting op onverharde wegen van de provincie 

Flevoland hief. Dat oordelen de bestuursrechters van de rechtbank Overijssel. Het 

belastingkantoor baseerde het waterheffingstarief voor alle wegen op het niveau van een 

verharde openbare weg, terwijl er geen wettelijke grondslag is om dit ook voor de categorie 

'ongebouwd wegen' te doen. Hierover zijn aan het bestuur van Waterschap Noorderzijlvest 

onlangs ook vragen gesteld omdat andere waterschapen mogelijk/waarschijnlijk hetzelfde 

systeem van tariefdifferentiatie hanteren.  

Zoals in de commissie Ruimte Natuur en Leefbaarheid reeds mondeling is gevraagd, vragen 

wij ons af wat de gevolgen van de uitspraak van het Gerechtshof-Arnhem Leeuwarden zijn 

voor de provincie Groningen.   

Daarom stellen wij u de volgende vragen:  

1) Was u bekend met de gerechtelijke uitspraak  (ECLI:NL:GHARL:2017:10902) tussen 

Waterschap Zuiderzeeland en Gedeputeerde Staten van Flevoland?  

2) Is het u bekend of waterschappen in de Provincie Groningen op dezelfde wijze een 

tariefdifferentiatie toepassen binnen de categorie ongebouwd voor verharde openbare 

wegen?  

3) Is het u bekend op welke wijze de oppervlakte van de verharde openbare wegen worden 

berekend? Wordt daarbij enkel uitgegaan van de daadwerkelijk verharde wegdelen of 

worden bijvoorbeeld ook wegbermen en bermsloten meegerekend?  

4) In het geval ten aanzien van de provincie Groningen ook andere oppervlakten dan de 

daadwerkelijk verharde wegdelen zijn meegenomen voor de berekening van de 

waterschapslasten; bent u het dan met ons eens dat de provincie Groningen in dat geval, 

gezien het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zoals voornoemd, (jarenlang) 

teveel waterschapslasten heeft betaald?  

5) Kunt u in dat geval een inschatting maken van hoeveel waterschapslasten de provincie in 

totaal teveel heeft betaald de afgelopen jaren?  

6) Wat gaat het college in dat geval ondernemen om het teveel betaalde terug te ontvangen?  



Met vriendelijke groet, 

Namens de Statenfractie Groninger Belang, Marc Scheffers  

 


