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1. Inleiding
In de Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard zijn de tarieven vastgelegd die het
hoogheemraadschap hanteert voor het verlenen van diensten aan derden, zoals het in
behandeling nemen van vergunningaanvragen en het verstrekken van bestuursstukken en
afschriften van stukken.
Met ingang van 2010 wordt de Waterwet ingevoerd. De invoering van deze wet betekent
onder andere dat er in het kader van de heffing van de leges veranderingen gaan
plaatsvinden. De gevolgen hiervan zijn nog niet exact te overzien maar roepen in het land
veel discussie op. Omdat wij geen overhaaste beslissing willen nemen, dienen de gevolgen
voor de legesheffing eerst goed op een rijtje te worden gezet. Wij stellen u voor de
besluitvorming over dit onderwerp door te schuiven naar begin 2010. Tot die tijd willen wij
het beleid met betrekking tot de legesheffing niet wijzigen en wordt voorgesteld de tarieven,
zoals gebruikelijk, op basis van de hierna vermelde indexering te verhogen. In het ontwerpbesluit tot wijziging van de tarieventabel is dit geëffectueerd.

2. Voorstel
Wij stellen u voor de legestarieven voor 2010 te verhogen met 1,75% overeenkomstig het
geraamde inflatiecijfer voor goederen en diensten vanuit de begroting 2010. In de begroting
2010 wordt rekening gehouden met een totale belastingopbrengst van € 100.000.

3. Achtergrondinformatie
3.1 De veranderingen
Over enkele highlights van de veranderingen die gaan plaatsvinden wordt u hierbij
geïnformeerd. Met de invoering van de Waterwet wordt de afgifte van watervergunningen
geïntroduceerd. Op grond van artikel 6:15 van de Waterwet kunnen vergunningverlenende
bevoegdheden van watersysteembeheerders (Rijk, provincie, gemeenten) samenlopen. Het
hoogste gezag is bevoegd de aanvragen in behandeling te nemen en de medebetrokken
bestuursorganen kunnen hierover hun advies uitbrengen. Het hoogheemraadschap is dan niet
altijd meer bevoegd zelf vergunning te verlenen.
3.2 De integrale watervergunning
De integrale watervergunning bevat in de toekomst niet alleen aspecten van ontheffingen van
de Keur, maar ook aspecten van onze waterkwaliteitstaken in het kader van de Waterwet en
de Waterschapswet, alsmede aspecten van onttrekkingen van grondwater.
Voor milieuaspecten, zoals ontheffingen voor het direct lozen op oppervlaktewater
(verontreinigingstaak), indirect afvoeren (zuiveringstaak) mogen de waterschappen op grond
van vaste jurisprudentie geen leges heffen.

Ten aanzien van het grondwaterbeheer schrijft de Waterwet voor dat de waterschappen de
grondwatertaken moeten bekostigen vanuit de watersysteemheffing.
Vraagstukken die een belangrijke rol spelen in de besluitvorming over de financiering zijn:
• het bepalen van dat onderdeel van de kosten van het waterschap waarvan in principe
leges zouden kunnen worden geheven bij het verlenen van een „integrale”
watervergunning waarin zowel keur-, milieu- als grondwaterontheffingen zijn
opgenomen;
• het bepalen van de kostendekkendheid van de dienstverlening.
3.3 Kosten van advies
Ten aanzien van het in rekening brengen van uit te brengen adviezen is door de Unie van
Waterschappen met redenen omkleed geadviseerd dat de waterschappen deze niet aan het
hoger gezag in rekening zouden moeten willen brengen.
Het adviseren over deze ontheffingen wordt beschouwd als onderdeel van de taakuitvoering
door van het waterschap bij de integrale aanpak van de vergunningverlening, zoals die in de
Waterwet is opgenomen. De hieraan verbonden kosten dienen afhankelijk van het onderwerp
via de watersysteemheffing of de wegenheffing te worden verhaald. HHSK heeft in de
betreffende ledenvergadering dit advies ondersteund.

4. Motivering voorstel
Zie hiervoor de inleiding.

5. Gevolgen/consequenties
Financieel
Niet van toepassing
Personeel
Niet van toepassing
Juridisch/Risico’s
Niet van toepassing

6. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren
Het besluit tot wijziging van de verordening dient op basis van artikel 73 van de
Waterschapswet te worden bekendgemaakt. Dit geschiedt door plaatsing in het Publicatieblad
Schieland en de Krimpenerwaard, door het doen van mededeling daarvan in plaatselijk
verschijnende huis-aan-huisbladen en door plaatsing op onze internetsite.

7. Verdere aanpak, procedure, planning
Niet van toepassing

8. Evaluatie
Niet van toepassing
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