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Schriftelijke vragen over waterschapsbelasting 

Geachte heer Scheffers, 

In antwoord op de door u namens de Statenfractie Groninger Belang bij brief van 12 januari 2018 gestelde 
vragen over de gevolgen van de uitspraak in hoger beroep van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over de 
tariefsdifferentiatie van verharde openbare wegen in de watersysteemheffing van de waterschappen, berichten 
wij als volgt. 

Vraag 1; 
Was u bekend met de gerechtelijke uitspraak (ELCI:NL:GHARL:2017:10902) tussen Waterschap 
Zulderzeeland en Gedeputeerde Staten van Flevoland? 

Antwoord; 
Wij hebben kennis genomen van de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in het hoger beroep 
tegen de uitspraak van de rechtbank Overijssel in het geding van het college van Gedeputeerde Staten van 
Flevoland tegen het Gemeenschappelijk belastingkantoor GBLT, waarbij het waterschap Zuiderzeeland is 
aangesloten. 

Vraag 2; 
Is het bekend of waterschappen In de provincie Groningen op dezelfde wijze een tariefsdifferentiatie 
toepassen binnen de categorie ongebouwd voor verharde openbare wegen? 

Antwoord; 
Ja. Bij de tariefsdifferentiatie verharde openbare wegen in de watersysteemheffing van de waterschappen 
Noorderzijlvest, Hunze en Aa's en Wetterskip Frysiän wordt voor de toerekening van het gedifferentieerde tarief 
voor verharde openbare wegen dezelfde werkwijze toegepast als door de heffingsambtenaar van het 
Gemeenschappelijk belastingkantoor GBLT is toegepast. 

Vraag 3; 
Is het u bekend op welke wijze de oppervlakte van de verharde openbare wegen worden berekend? 
Wordt daarbij enkel uitgegaan van de daadwerkelijke verharde wegdelen of worden bijvoorbeeld ook 
wegbermen en bermsloten meegerekend? 

Antwoord; 
Ja. Voor het vaststellen van de aanslagen is er vanuit gegaan dat de tot de te belasten oppervlakte van een 
weg niet alleen het verharde gedeelte van de weg met bijbehorende kunstwerken (zoals bruggen, viaducten en 
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tunnels) behoort, maar ook de onverharde delen die dienstbaar zijn aan de verkeersfunctie van de weg, zoals 
de bermen en de bermsioten. 

Vraag 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? 

Antwoord; 
Ja. In het waterschap Hunze en Aa's wordt met ingang 2013 tariefsdifferentiatie voor verharde openbare wegen 
toegepast, in het waterschap Noorderzijivest met ingang van 2014 en in het Wetterskip Frysiän met ingang van 
1 januari 2014. 

Vraag 5; 
Kunt u in dat geval een inschatting maken van hoeveel waterschapslasten de provincie In totaal teveel 
heeft betaald de afgelopen Jaren? 

Antwoord: 
Nee, een inschatting is nog niet te maken. Daarvoor moeten we eerst meer inzicht hebben in de verhouding 
tussen het werkelijk verharde oppervlak van de verharde openbare wegen en de oppervlakte die bij de aanslag 
in rekening is gebracht. Hiervoor zijn de waterschappen aan zet. 

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

Antwoord; 
Het Gemeenschappelijk belastingkantoor GBLT is tegen de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Zolang er geen uitspraak in cassatie is, zuilen de 
waterschappen op basis van de geldende Kostentoedeiingsverordeningen uitvoering aan de omsiagheffing 
geven. Op basis van de uitspraak in cassatie zuilen de waterschappen moeten bepalen hoe uitvoering aan de 
uitspraak wordt gegeven. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
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