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30 Besluit inzake aftrek van 
drinkwater vee 

Voorstel 

Het besluit Inzake aftrek van drinkwater vee vast te stellen. 

Toelichting: 
Bedrijven wiens aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing wordt vastgesteld aan de hand van 
de totale hoeveelheid ingenomen water (tabelbedrijven) kunnen soms een aftrek claimen voor water 
dat is gebruikt als drinkwater voor vee. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan maneges, aan 
kinderboerderijen, aan bedrijfsruimtes waar de eigenaar een hobbyboerderij naast houdt enz. Het 
betreffende bedrijf is op grond van het separaat voorgestelde 'besluit inzake de toepassing van de 
tabel afvalwatercoëfficiënten' in beginsel verplicht om deze hoeveelheid vast te stellen door middel van 
een (tussen)watermeter. Als meting echter - bijvoorbeeld om technische redenen - niet mogelijk is, dan 
moet het bedrijf die hoeveelheid aantonen door middel van een goed controleerbare berekening. Het 
voorliggende voorstel strekt ertoe om de onderstaande bandbreedtes vast te stellen, waarbinnen GBLT 
deze claims in beginsel honoreert. 

Totale vochtbehoefte in liters per dag* 
Rundvee: 
Droogstaand 30 - 60 
Melkgevend - 1 0 kg melk per dag 30 - 60 
Melkgevend - 20 kg melk per dag 70 - l 00 
Melkgevend - 30 kg melk per dag 90 - 150 
Jongvee tot twee jaar 15 - 35 
Vleesvee 20 - 60 
Kalveren 5 - l 5 
Paarden 25 - 50 
Schapen l ,5 - 5 
Geiten 2-6 

* cijfers zijn afkomstig van het "Handboek melkveehouderij, editie 2006" 

Vochtbehoefte in liters per dag* 
Varkens: 
Fokvarkens l 0 - 15 
Zeugen met biggen 15 - 30 
Mestvarkens 5 - 15 
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Kippen: 
Legkippen 3 x de maximale voeropname per dag 
Slachtkuikens 2 x de maximale voeropname per dag 

* cijfers zijn afkomstig van het Ministerie van Landbouw & Visserij: "watervoorziening op 
veehouderijbedrijven" 

Behandelen in vergadering d.d. 8 januari 2014 

Personele consequenties 

Geen 

Financiële consequenties 

Geen 

Juridische consequenties 

Dit voorstel beoogt geen wijziging van eerder vastgesteld beleid. 

Consequenties voor Communicatie 

Bij vaststelling van dit besluit zal afdeling Heffen contact opnemen met afdeling Communicatie om dit 
besluit gebiedsdekkend te laten publiceren. 

Besluit 

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en 
vindt toepassing op aanslagen zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing voor 
heffingstijdvakken die zijn aangevangen respectievelijk die zullen aanvangen op - of na 1 
januari 2014. 

2. Het 'Besluit inzake aftrek van drinkwater vee', door het dagelijks bestuur van GBLT vastgesteld 
op 7 januari 2013, is niet meer van toepassing, met dien verstande dat deze wél van kracht 
blijft voor aanslagen die zijn opgelegd, respectievelijk nog zullen worden opgelegd voor 
heffingstijdvakken die zijn aangevangen voor 1 januari 2014. 

3. Dit besluit kan worden aangehaald als het 'Besluit inzake aftrek van drinkwater vee' . 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van GBLT d.d. 8 januari 2014 

Directeur 
T.J. Boersma 
Voorzitter 
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