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Aanleiding
De afgelopen dagen berichtten de media over de verschillende tarieven van waterschappen. Uit
cijfers van het CBS zou blijken dat de waterschapslasten van HHNK voor huishoudens met een eigen
woning aanzienlijk hoger zijn dan die van andere waterschappen. Naar aanleiding hiervan heeft
mevrouw Van Raaij namens de VVD het dagelijks bestuur gevraagd om:

een memo op te stellen waarin uiteengezet wordt waarom de heffingen van HHNK hoger zijn
dan bij verschillende andere waterschappen;

aan te geven welke zwaardere taken HHNK heeft ten opzichte van bijvoorbeeld waterschap
De Dommel.
Dit memo heeft tot doel u in staat te stellen eenduidige informatie te geven over de verschillen in
tarieven aan ingelanden die daarover vragen stellen.
Wegenheffing
In de vergelijking van het CBS is ook de wegenheffing meegenomen. Slechts 40% van de
huishoudens binnen ons gebied ontvangt deze heffing. Daarbij kennen slechts vier waterschappen
deze heffing. Bij de overige waterschappen behoort het wegenbeheer niet tot de taken. Voor een
zuivere vergelijking van de tarieven zou daarom de wegenheffing buiten beschouwing gelaten
moeten worden. In dat geval zien de cijfers van HHNK in vergelijking tot de andere waterschappen
er als volgt uit:
Type huishouden

HHNK

Landelijk

Eenpersoonshuishouden zonder eigen woning

€ 156

€ 137

Meerpersoonshuishouden zonder eigen woning

€ 264

€ 251

Eenpersoonshuishouden met eigen woning van € 250.000

€ 274

€ 232

Meerpersoonshuishouden met eigen woning van € 250.000

€ 382

€ 345

Verschillende kosten per waterschap
De verschillen in tarieven tussen waterschappen worden veroorzaakt door de verschillende kosten
per waterschap. Die kosten hangen vooral sterk samen met de specifieke kenmerken van het
gebied. Verschillen bestaan daarom al zo lang als er waterschappen bestaan. Bijvoorbeeld: als er
voor onderhoud of uitbreiding leidingen of kades moeten worden aangelegd of vernieuwd in een
gebied waar veel woningen en bedrijven staan, is dat stukken duurder dan het aanleggen van
leidingen of kades in een hoofdzakelijk onbebouwd gebied.
Ook zijn de kosten voor een waterschap in een laaggelegen gebied met diepe polders en veel
watergangen hoger dan de kosten in een hooggelegen gebied, in verband met bemaling.
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Daarnaast hebben bodemgesteldheid (bodemdaling, veengebieden), hoeveelheid bebouwing en
regenval en een heleboel andere factoren invloed op de kosten. Al deze zaken kunnen per gebied
erg verschillen en dat zorgt dan ook voor verschillen in de kosten die moeten worden doorbelast aan
de inwoners en bedrijven in het gebied.
Verschillen in tarieven worden verder nog veroorzaakt door verschillen in kostentoedeling en het
draagvlak zoals: het aantal woonruimten, de totale WOZ-waarde en de oppervlakte van ongebouwde
onroerende zaken en natuurterreinen.
Vergelijking met andere waterschappen
De Dommel komt in alle vergelijkingen naar voren als het 'goedkoopste' waterschap. Wanneer we de
kenmerken van dit waterschap vergelijken met die van HHNK komen we tot significante verschillen.
Het aantal hectare bemalen gebied binnen De Dommel is een fractie (5.800) van de 174.400 hectare
binnen ons beheergebied. Daarnaast beheert HHNK 1.882 kilometer aan waterkeringen tegenover
136 kilometer door De Dommel. Voor een verdere vergelijking met andere waterschappen verwijs ik
u graag naar de laatste Waterschapsspiegel.1
In zijn presentatie van de Waterschapsspiegel 2014 heeft de voorzitter aan uw bestuur toegelicht
dat HHNK qua taken en gebiedskenmerken met een viertal andere waterschappen te vergelijken is.
Dit zijn Amstel, Gooi en Vecht, Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard. Wanneer de
waterschapslasten alleen met deze waterschappen vergeleken wordt zien we het volgende:
Type huishouden

HHNK

Gemiddeld

Eenpersoonshuishouden zonder eigen woning

€ 156

€ 170

Meerpersoonshuishouden zonder eigen woning

€ 264

€ 293

Eenpersoonshuishouden met eigen woning van € 250.000

€ 274

€ 240

Meerpersoonshuishouden met eigen woning van € 250.000

€ 382

€ 364

De hogere waterschapslasten voor huishoudens met een eigen woning komt door het hogere
kostentoedelingspercentage dat HHNK hanteert voor de categorie gebouwd. Dit percentage ligt
gemiddeld 11,5 procentpunt boven dat van de andere vier vergelijkbare waterschappen.
Conclusie
De verschillen in tarieven zijn een logisch gevolg van de verschillen in taken en gebiedskenmerken
van de waterschappen. Daarnaast hebben de kostentoedeling naar de verschillende categorieën en
de verschillende draagvlakgegevens invloed op de tarieven.

1

Waterschapsspiegel 2016, https://www.uvw.nl/publicatie/waterschapsspiegel-2016/.

