
Collegeadvies Eigen initiatief
Besluitenregistratie: Postregistratienummer : Zaaknr.

Datum inboeken : 

Openbaar Ja Internet Nee

naar RAAD Ja OR Nee

Communicatie Ja Europese regelgeving Nee

via COMMISSIE Ja

Anders:

Onderwerp : Rioolheffing garageboxen (belastingjaren 2017 t/m 2019).

Advies : We stellen voor de aanslagen rioolheffing garageboxen 2017 t/m 2019 als 
volgt te herstellen;

 Alle ingekomen bezwaren aanslagen rioolheffing garageboxen 2017 t/
m 2019 worden gegrond verklaard;

 Alle overige aanslagen rioolheffing garageboxen 2017 t/m 2019 worden 
ambtshalve in bezwaar genomen en gegrond verklaard;

 Alle  opgelegde  aanslagen  rioolheffing  garageboxen  2017  t/m  2019 
worden ambtshalve vernietigd;

 De reeds betaalde aanslagen rioolheffing garageboxen 2017 t/m 2019 
worden teruggestort;

 De raad wordt op korte termijn over de herstelacties geïnformeerd;
 Het inwonerscollectief Paul Reijenga wordt na besluitvorming over de 

herstelacties geïnformeerd;
 De extra uitgaven (uitvoeringskosten) ad € 8.000 komen ten laste van 

de begroting 2020 en worden verwerkt in de Zomernota 2020.

Datum Ambtenaar Pho Griffier
Afdelings-

hoofd

16-04-20 A. van de Bovenkamp

Additioneel Advies Paraaf:

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_St»
N.V.T.

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»

Conform 
advies

Bespreken Datum Opmerkingen

Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Secretaris

Geprint op: 16-04-2020 16:06:59uur
/var/websites/gemeentebestuur.woudenberg.nl/documenten/convert/7aae8af8-ba27-4535-
9c41-babbdc8a1282.docx



Datum vergadering B&W: Agendapunt:

Besluit:

Retour naar afdeling op:

Ter archivering aangeboden op: 

2/7



Inleiding
Bij de aanslagoplegging gemeentelijke belastingen oude jaren (2017 t/m 2019) in januari 2020 
zijn gebruikers en eigenaren van garageboxen aangeslagen voor de rioolheffing voor de jaren 
tot en met 2019.
De afgelopen weken zijn veel reacties bij de gemeente binnengekomen over de rioolheffing 
garageboxen. 
Wethouder A.J. Vlam heeft in de raadscommissievergadering van 3 maart 2020 aan de raad 
toegezegd binnen enkele weken met een advies te komen over de rioolheffing garageboxen.

Centrale vraag
Kan het college instemmen met het volgende advies:

 Alle ingekomen bezwaren aanslagen rioolheffing garageboxen 2017 t/m 2019 worden 
gegrond verklaard;

 Alle overige aanslagen rioolheffing garageboxen 2017 t/m 2019 worden ambtshalve in 
bezwaar genomen en gegrond verklaard;

 Alle opgelegde aanslagen rioolheffing garageboxen 2017 t/m 2019 worden ambtshalve 
vernietigd. 

Beoogd resultaat (wat)
De  gemeente  heeft  een  groot  aantal  bezwaren  op  de  rioolheffing  garageboxen  2019 
ontvangen.  De bezwaren richten zich voornamelijk  op de hoogte  van het  tarief.  Het tarief 
rioolheffing garageboxen (gebruiker en eigenaar) bedraagt voor 2019 € 216,18.   

Via dit collegeadvies wordt inzichtelijk gemaakt hoe de gemeente omgaat met het grote aantal 
bezwaren  en  mogelijke  beroepszaken  rioolheffing  garageboxen  en  op  welke  manier  de 
gemeente dit gaat herstellen.

Kader
Vanaf  1  januari  2008  is  de  rioolheffing  in  plaats  van  de  rioolrechten  gekomen.  Met  de 
rioolheffing worden kosten verhaald om collectieve maatregelen te treffen die de gemeente 
noodzakelijk acht voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien 
van  grond-  en  of  hemelwater.  Dit  heeft  als  gevolg  dat  een aansluiting  op  het  riool  geen 
noodzakelijke voorwaarde meer is voor het opleggen van een aanslag rioolheffing. Voldoende 
voor  het  opleggen  van een aanslag  is  dat  het  perceel  is  gelegen in  een gebied  waar  de 
gemeente haar zorgplicht uitvoert. 

Rioolheffing  wordt  geheven  van  percelen  van  waaruit  afvalwater  direct  of  indirect  op  de 
gemeentelijk riolering wordt afgevoerd. Vanaf 2008 heeft de gemeente, naast de zorg voor 
inzameling en transport van afvalwater, ook de zorgplicht voor het afvoeren van regenwater. 
Daarnaast  heeft  de  gemeente  een  duidelijke  rol  als  regisseur  bij  de  aanpak  van 
grondwaterproblemen. Via rioolheffing is de gemeente in de mogelijkheid om deze zaken te 
kunnen bekostigen.

Bij het 'oude' rioolrecht werd de belasting in rekening gebracht als er een verbinding bestond 
tussen een perceel en het gemeentelijk rioleringsstelsel. Voor de 'nieuwe' rioolheffing is niet 
alleen het al dan niet aanbieden van water doorslaggevend, maar is ook van belang of het 
perceel profiteert van de gemeentelijke zorgtaken.

Door de invoering van de (brede) rioolheffing zijn ook percelen die geen aansluiting hebben op 
de riolering (opslagloodsen, garageboxen, loodsen, woningen in aanbouw, etc), of zelf geen 
hemel- of grondwater afvoeren, op een gemeentelijke voorziening belastingplichtig. Dit komt 
onder  meer  door  de  watertaken  van  de  gemeente  in  het  omliggende  gebied.  Tot  die 
watertaken behoren onder andere de regierol van de gemeente voor het grondwater en het 
treffen van collectieve voorzieningen die (water)problemen voorkomen bij alle percelen binnen 
de gemeente. Sommige objecten hebben geen directe aansluiting op de waterleiding en/of de 
riolering. Als er wel hemelwater van de verharde oppervlakte van het perceel afstroomt is er 
toch  sprake  van  een  aansluiting.  Daardoor  zijn  deze  percelen  belastingplichtig  voor  de 
rioolheffing. 

Argumenten
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Verordening rioolheffing gemeente Woudenberg
De verordening rioolheffing van de gemeente Woudenberg is zoveel mogelijk afgestemd op de 
modelverordening van de VNG. Jaarlijks wordt intern de correspondentie en wijzigingen in de 
modelverordeningen  van  de  VNG  gevolgd  en  waar  nodig  verwerkt  in  de  gemeentelijke 
verordeningen.  Via  was/wordt  lijsten  van  de  VNG  kan  waar  nodig  tekstblokken  in  de 
verordeningen aangepast worden. Er is niet vanuit de VNG één modelverordening rioolheffing 
die  elke  gemeente  in  z’n  geheel  zo  kan  overnemen.  Dit  is  mede  afhankelijk  van  welke 
tariefvorm de gemeente heeft gekozen.
Voor rioolheffing worden veelal de volgende tariefvormen gehanteerd:

 Vast bedrag per perceel;
 Bedrag per kubieke meter afgevoerd water op basis van waterverbruik;
 Een percentage van de WOZ waarde.

Binnen deze tariefvormen kan weer worden gedifferentieerd.
 
Vanaf 2008 hebben de gemeenten de mogelijkheid om o.a. garageboxen aan te slaan voor de 
rioolheffing. Woudenberg heeft tot en met 2016 geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
rioolheffing te heffen bij eigenaren van garageboxen terwijl de verordening rioolheffing dit wel 
toeliet.  Om  wel  volledig  te  gaan  heffen,  conform  de  verordening,  zijn  vanaf  2017  ook 
garageboxen aangeslagen voor de rioolheffing.
Bij het wegwerken van de achterstanden belastingen, de afgelopen periode, is geconstateerd 
dat  een  groot  deel  van  de  garageboxen,  vanaf  2017,  nog  niet  voor  de  rioolheffing  is 
aangeslagen. Dit is alsnog in januari 2020 gebeurd. 

Naar aanleiding van de recente aanslagen rioolheffing garageboxen zijn er relatief veel reacties 
en bezwaren binnengekomen over deze aanslagen. Het grootste gedeelte van de reacties had 
betrekking op het hoge tarief en de omschrijving op het aanslagbiljet. Na telefonisch contact 
met de burgers heeft de gemeente meerdere vragen naar tevredenheid kunnen afwikkelen en 
waar nodig zaken kunnen herstellen. Een aantal reacties vertaalt zich in bezwaren die vooral  
gaan over de hoogte van het tarief rioolheffing voor garageboxen.
Een garagebox wordt, conform de door de raad vastgestelde verordening, gezien als woning en 
betaald hetzelfde tarief als voor een woning. 

Hoe om te gaan met de bezwaren rioolheffing garageboxen?
De  gemeente  heeft  een  groot  aantal  bezwaren  op  de  rioolheffing  garageboxen  2019 
ontvangen.  De bezwaren richten zich voornamelijk  op de hoogte  van het  tarief.  Het tarief 
rioolheffing garageboxen (gebruiker en eigenaar) bedraagt voor 2019 € 216,18.   

In de verordening 2020 rioolheffing is het tarief voor rioolheffing garageboxen naar beneden 
aangepast zodat er een betere verhouding ontstaat tussen de kosten en het in rekening te 
brengen belastingtarief. Voor 2020 is een vast bedrag door de raad vastgesteld van € 49,90 die 
alleen de eigenaren van een garagebox betalen.
 
Naar aanleiding van de vele bezwaren is de gemeente gaan onderzoeken hoe wij om zouden 
kunnen  gaan  met  het  grote  aantal  bezwaren  en  mogelijke  beroepszaken  rioolheffing 
garageboxen en op welke manier we dit gaat herstellen.

Uit het onderzoek van de gemeente zijn vijf scenario’s naar voren gekomen waar de voor- en 
nadelen van in beeld zijn gebracht en waar een externe juridische toets op is gevraagd.

De vijf scenario’s zijn:
1. Doorgaan met de huidige verordeningen 2017, 2018 en 2019 en aanslagoplegging;
2. Nieuwe verordeningen 2017, 2018 en 2019 vast laten stellen met een verlaagd tarief 

voor garageboxen, etc (conform de verordening 2020);
3. Nieuwe verordeningen 2017, 2018 en 2019 vast te laten stellen met een vrijstelling 

voor garageboxen, etc;
4. Doorgaan met de huidige verordeningen 2017, 2018 en 2019 en aanslagoplegging en 

het besluit nemen het hoge tarief van 2017, 2018 en 2019 vanaf 2021 te compenseren 
door het vaste bedrag voor garageboxen te minimaliseren naar bijvoorbeeld € 10,- per 
jaar;
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5. Huidige  verordeningen 2017,  2018 en 2019 niet  wijzigen.  Alle  ingekomen bezwaren 
aanslagen rioolheffing garageboxen 2017 t/m 2019 worden gegrond verklaard. 
Alle overige aanslagen rioolheffing garageboxen 2017 t/m 2019 worden ambtshalve in 
bezwaar genomen en gegrond verklaard.
Alle opgelegde aanslagen rioolheffing garageboxen 2017 t/m 2019 worden ambtshalve 
vernietigd.

De voor- en nadelen zijn:

Scenario 1:
Voordeel : Geen aanpassing verordeningen.
Nadeel  :  Hoge uitvoeringskosten bezwaarafhandeling  en hoge proceskosten als  gevolg van 
tientallen te verwachten rechtszaken.

Scenario 2:
Voordeel : Lage uitvoeringskosten bezwaarafhandeling en proceskosten.
Nadeel : Fiscaal juridisch goed laten uitzoeken. De gemeente loopt risico’s als de aanpassing 
niet goed wordt doorgevoerd. 
Hoge uitvoeringskosten vanwege aanpassing verordening,  vernietigen huidige aanslagen en 
versturen nieuwe aanslagen.

Scenario 3:
Voordeel : Lage uitvoeringskosten bezwaarafhandeling en proceskosten.
Nadeel : Vrijstelling kan waarschijnlijk niet. Dit moet juridisch uitgezocht worden. Er moet dan 
een tarief worden vastgesteld van € 0,-. 
Hoge uitvoeringskosten vanwege aanpassing verordening,  vernietigen huidige aanslagen en 
versturen nieuwe aanslagen.

Scenario 4:
Voordeel : Geen aanpassing verordeningen. Lage uitvoeringskosten. Juridisch uitvoerbaar.
Nadeel  :  Compensatie  vindt  achteraf  plaats.  Komt  daardoor  mogelijk  ook  niet  terecht  bij 
oorspronkelijke  betaler  als  eigendom  of  gebruik  tussentijds  is  gewijzigd.  Mogelijke 
uitvoeringskosten bezwaarafhandeling en proceskosten. Individuele bezwaarmakers blijven de 
mogelijkheid behouden hun bezwaar niet in te trekken.

Scenario 5:
Voordeel : Geen aanpassing verordeningen. Lage uitvoeringskosten. Juridisch uitvoerbaar.
Nadeel : Minder inkomsten rioolheffing.

Extern juridisch advies
De externe jurist heeft de verordening 2019 van de gemeente Woudenberg beoordeeld en 
geeft aan dat artikel 5 in de verordening niet volledig is. In dit artikel is geen heffingsmaatstaf  
opgenomen voor de rioolheffing hemel- en grondwater. Aangezien de (meeste) garageboxen 
aangeslagen zullen worden in het kader van de rioolheffing hemel- en grondwater levert dit 
potentieel een probleem op nu de hiervoor vereiste heffingsmaatstaf niet is opgenomen in de 
belastingverordening.   

De externe jurist heeft alle 5 scenario’s beoordeeld en komt met de volgende reactie:

Scenario 1 : De juridische houdbaarheid van de verordening 2019 is twijfelachtig waardoor de 
kans aanwezig is dat bij beroepszaken een rechter zal besluiten de aanslagen rioolheffing voor 
garageboxen te vernietigen.

Scenario 2 en 3 : Een nieuwe verordening maken (scenario 2 en 3) waarbij er een inhoudelijke 
aanpassing en een tariefsaanpassing (verlaging tarief) plaatsvinden is juridisch niet mogelijk 
met terugwerkende kracht.

Scenario  4  :  Wordt  juridisch  afgeraden  aangezien  de  juridische  houdbaarheid  van  de 
verordening  twijfelachtig  is  en  niet  altijd  de  juiste  belastingplichtigen  dan  gecompenseerd 
worden.
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Scenario 5 : Alle ingekomen bezwaren aanslagen rioolheffing garageboxen 2017 t/m 2019 
gegrond te verklaren en alle opgelegde aanslagen rioolheffing garageboxen 2017 t/m 2019 
daarna ambtshalve vernietigen is juridisch uitvoerbaar. 

De externe jurist komt tot de volgende conclusie : Omdat de juridische houdbaarheid van de 
verordening twijfelachtig is en reparatie met terugwerkende kracht juridisch niet mogelijk is 
blijft er maar 1 scenario over en dat is scenario 5.

Duurzaamheid en Inclusie
In de overwegingen van de verschillende scenario’s is rekening gehouden met duurzaamheid 
en inclusie van de verschillende scenario’s.

Maatschappelijke participatie

Inwonerscollectief Paul Reijenga
Op 18 maart 2020 heeft er een positief overleg plaatsgevonden tussen de heren Reijenga en 
Schurink (namens het inwonerscollectief) en de gemeente. In dit overleg heeft de gemeente 
aangegeven graag met  een oplossing  te komen en is  aan de heren Reijenga en Schurink 
gevraagd aan welke oplossingsrichting zij de voorkeur gaven. Zij gaven aan een voorkeur te 
hebben voor het vernietigen van alle aanslagen rioolheffing garageboxen tot en met het jaar 
2019.
Daarnaast gaven zij nog de volgende overwegingen mee:

 De gemeente geeft toe dat het niet is goed gegaan;
 De  gemeente  brengt  de  administratie  van  de  garageboxen  op  orde.  Misschien  via 

inventarisatie garageboxen bij het Kadaster;
 Communicatie rondom de rioolheffing kan veel beter;
 Bij  het  versturen  van  de  belastingaanslagen  rioolheffing  garageboxen  2020  goed 

uitleggen waar het vaste tarief van circa € 50,- voor garageboxen op is gebaseerd.   

De gemeente heeft aangegeven de overwegingen van het inwonerscollectie mee te nemen bij 
de oplossingsrichting van de gemeente.

Financiële consequenties
Gezien de conclusie van de externe jurist is scenario 5 het beste scenario om de rioolheffing 
garageboxen 2017 t/m 2019 te herstellen. 

De financiële gevolgen van scenario 5 zijn als volgt: 
Door het ambtshalve vernietigen van de aanslagen rioolheffing garageboxen 2017 t/m 2019 zal 
er  in  totaal  circa  €  70.000  minder  opbrengst  rioolheffing  binnenkomen.  Deze  mindere 
opbrengst  is  binnen  de  financiële  stand  van  zaken  van  de  rioolheffing  op  te  vangen.  De 
rioolheffing in 2024 100 % kostendekkend te hebben is ondanks deze aanpassing nog steeds 
realiseerbaar. De mindere opbrengst heeft geen financiële consequenties voor de begroting 
2020. 

De  kosten  van  het  juridisch  advies,  de  uitvoeringskosten  voor  het  afhandelen  van  de 
bezwaarschriften  en  het  ambtshalve  vernietigen  bedragen  in  totaal  €  8.000.  Deze  extra 
uitgaven komen ten laste van de begroting 2020 en worden verwerkt in de Zomernota 2020.  

Uitgave
n

Afwijking 
t.o.v. 
begroting (€)

Programma/ 
Product

Incidenteel/ 
Structureel

Rapporteren aan 
raad d.m.v.

€ 8.000 € 8.000 6. Algemene 
dekkingsmiddelen

Incidenteel Informeren

Extra uitgaven 
verwerken bij de 
Zomernota 2020

Aanpak/uitvoering
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Nadat het college een positief besluit heeft genomen over dit advies zullen de volgende acties 
worden opgepakt:

 Alle ingekomen bezwaren aanslagen rioolheffing garageboxen 2017 t/m 2019 worden 
gegrond verklaard;

 Alle overige aanslagen rioolheffing garageboxen 2017 t/m 2019 worden ambtshalve in 
bezwaar genomen en gegrond verklaard;

 Alle opgelegde aanslagen rioolheffing garageboxen 2017 t/m 2019 worden ambtshalve 
vernietigd;

 De  reeds  betaalde  aanslagen  rioolheffing  garageboxen  2017  t/m  2019  worden 
teruggestort;

 De raad wordt op korte termijn over de herstelacties geïnformeerd;
 Het  inwonerscollectief  Paul  Reijenga  wordt  na  besluitvormig  over  de  herstelacties 

geïnformeerd;
 De extra uitgaven (uitvoeringskosten) ad € 8.000 komen ten laste van de begroting 

2020 en worden verwerkt in de Zomernota 2020. 

Conclusie
Het college kan instemmen met de voorgestelde herstelacties.

Communicatie
Communicatie over dit advies zal intern nog nader worden afgestemd.

Bijlage(n)
 Juridisch advies verordening rioolheffing 
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