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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
Vaststellen van de verordening tot wijziging van de verordening op de rioolheffing 2012 met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 voor wat betreft de rioolheffing voor percelen welke niet 
beschikken over een eigen individuele watermeter, maar wel aangesloten zijn op een collectieve 
watermeter. 
 
 
Samenvatting 
 
De thans in de verordening vastgelegde wijze van rioolheffing voor percelen welke niet beschikken over 
een eigen individuele watermeter, maar wel aangesloten zijn op een collectieve watermeter, leidt met 
name voor ondernemers tot een aanzienlijke verhoging van de rioolheffing ten opzichte van 2011. Het 
betreft een onbedoelde lastenverzwaring en aangezien het college oog heeft voor de belangen van 
ondernemers, zeker in deze mindere tijden, wordt dit onbedoeld effect met de voorgestelde wijziging 
gerepareerd. 
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Inleiding 
Bij de vaststelling in december 2011 van de huidige verordening op de rioolheffing 2012 is een bepaling in 
de verordening opgenomen ten aanzien van de rioolheffing voor percelen welke niet beschikken over een 
eigen individuele watermeter, maar wel aangesloten zijn op een collectieve watermeter (bijvoorbeeld een 
groot aantal winkels in het winkelcentrum Bisonspoor in Maarssen). Aangezien de rioolheffing is 
gebaseerd op het via de watermeter gemeten waterverbruik, is voor deze percelen bepaald dat het totale 
waterverbruik van de collectieve watermeter wordt gedeeld door het aantal percelen dat hierop 
aangesloten is.  De uitkomst hiervan is bepalend voor de hoogte van de rioolheffing. 
In 2011 werd voor deze percelen niet gekeken naar het waterverbruik, maar werden deze percelen 
standaard aangeslagen voor het laagste tarief. 
 
Argumenten 
Met name voor de winkeliers in het winkelcentrum Bisonspoor heeft de nieuwe bepaling tot gevolg gehad 
dat zij geconfronteerd werden met een aanzienlijke verhoging van de rioolheffing. Het opnemen van de 
bepaling had tot doel de belastingheffing zo eenduidig mogelijk te regelen. Gezien het feit dat dit heeft 
geleid tot een onbedoeld neveneffect van een aanzienlijke verhoging voor de betrokken ondernemers en 
het college oog heeft voor ondernemers, zeker in deze mindere tijden, dient dit onbedoeld effect 
gerepareerd te worden. 
 
Uitvoering 
Op grond van het feit dat de huidige verordening in bovenstaande gevallen een onbedoelde 
lastenverzwaring tot gevolg heeft gehad, dient de bepaling over de collectieve watermeter te vervallen 
zodat deze percelen (weer) standaard worden aangeslagen voor het laagste tarief. Daartoe dient het 
huidige artikel 5 lid 5 van de verordening: 
 

Indien voor de in artikel 3 bedoelde percelen in verband met het ontbreken van afzonderlijke 
watermeters niet de hoeveelheid water kan worden vastgesteld zoals hiervoor omschreven, wordt: 
a. voor tot woning dienende eigendommen een verdeling gemaakt op basis van het totaal aantal 

verbruikte m³ en het aantal woningen die aangesloten zijn op de gezamenlijke watermeter. 
b. voor gebruikers van niet tot woning dienende eigendommen een verdeling gemaakt op basis 

van het totaal aantal verbruikte m³ en het aantal niet woningen die aangesloten zijn op de 
gezamenlijke watermeter 

 
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 te worden vervangen door de volgende bepaling: 
 

Indien voor de in artikel 3 bedoelde percelen in verband met het ontbreken van afzonderlijke 
watermeters niet de hoeveelheid water kan worden vastgesteld zoals hiervoor omschreven, wordt 
de belasting vastgesteld op het tarief zoals vermeld in artikel 6 onder a. 

 
 
03 juli 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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