
gemeente- en 
waterschapsbelastingen 

Dagelijks bestuur 

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER 

8januari 2014 17 december 2013 Heffen Marco Vliegenthart 

AGENDAPUNT ONDERWERP 

3L Besluit berekening 
zuiveringsheffing/veront-
reinigingsheffing voor 
koelwater 

Voorstel 

Voorgesteld wordt het 'Besluit berekening zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing voor koelwater' 
vast te stellen. 

Samenvatting 

Een aantal bedrijven gebruikt een bepaalde hoeveelheid van het ingenomen water uitsluitend voor 
koeling. Dat water wordt vrijwel onvervuild weer geloosd. Als het bedrijf zijn afvalwater meet, monstert 
en analyseert om de aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing vast te stellen en het koelwater 
wordt geloosd via de meetput, dan hoeft het koelwater niet afzonderlijk berekend te worden. Dat ligt 
anders als (a) het koelwater separaat - dus buiten de meetput om - wordt afgevoerd, of als (b) de 
aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing wordt vastgesteld aan de hand van de totale 
hoeveelheid ingenomen water (tabelbedrijven). In die gevallen moet afzonderlijk worden bepaald of het 
koelwater moet worden belast, en zo ja, hoe GBLT gaat doen. 

In het voorstel wordt uitgegaan van twee mogelijkheden, te weten bedrijven die leidingwater gebruiken 
als koelwater en bedrijven die bronwater gebruiken als koelwater. Er zijn ook bedrijven die 
oppervlaktewater gebruiken voor koeling, maar daar geldt een andere regeling voor die is opgenomen 
in Bijlage 1 C (Berekeningsvoorschriften) paragraaf III van de heffingsverordening. 

Behandelen in vergadering d.d. 8 januari 2014 

Toelichting 

Dit besluit strekt ertoe dat, als een bedrijf leidingwater gebruikt uitsluitend voor koelwater, en hieraan 
wordt niets toegevoegd - zoals chemicaliën om corrosievorming tegen te gaan - deze afvalwaterstroom 
buiten de heffing wordt gelaten. Wordt er aan het leidingwater wél iets van dien aard toegevoegd, dan 
wordt deze afvalwaterstroom belast met toepassing van klasse 1 van de tabel afvalwatercoëfficiënten 
(0,001 v.e./ m3 ingenomen leidingwater). Als een bedrijf bronwater gebruikt voor koelwater wordt 
deze afvalwaterstroom belast met toepassing van klasse 2 van de tabel afvalwatercoëfficiënten 
(0,0016 v.e. / m3 ingenomen bronwater) ingeval het bedrijf de activiteiten heeft in het gebied van 
waterschap Zuiderzeeland. In de overige gebieden van de aan GBLT deelnemende waterschappen wordt 
het bronwater belast met toepassing van klasse 1 van de tabel afvalwatercoëfficiënten (0,001 v.e./ m3 
ingenomen bronwater). 
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Door deze waterklassen te hanteren voor bronwater dat als koelwater wordt gebruikt, is aangesloten 
bij het besluit berekening zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing inzake bronneringen en 
saneringen. Voor het gebied van Zuiderzeeland geldt een hogere klasse. Op basis van ervaringscijfers 
binnen het verzorgingsgebied van GBLT blijkt de vervuilingswaarde van bronneringen in het gebied van 
waterschap Zuiderzee land af te wijken van de vervuilingswaarde van bron neringen elders in het gebied 
van GBLT. 

Regeling geldt niet voor vier- en vijf sterrenhotels 
In de indelingstabel van artikel 2 van het 'Besluit vervuilingswaarde ingenomen water' is reeds een 
afzonderlijke coëfficiënt opgenomen voor vier- en vijfsterrenhotels volgens de zogeheten 'Benelux 
classificatie'. In deze coëfficiënt is reeds de vervuilingswaarde van het gebruikte koelwater en van het 
suppletiewater voor zwembaden en sauna's enz. verdisconteerd. 

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. 

Bijlagen 

'Besluit berekening zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing voor koelwater' 

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

B.S.C. Groeneveld T.J. Boersma 
Directeur Voorzitter 

2/ 4 



VERGADERDATUM gemeente- en 
8januari 2014 waterschapsbelastingen 
STUKDATUM 

17 december 2013 

Besluit tot vaststelling van het 'Besluit berekening zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing 
voor koelwater'. 

Het dagelijks bestuur van GBLT; 

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen ter bepaling van de wijze waarop de 
zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing wordt berekend voor koelwater; 

Gelet op: 
artikel 83 en 84 van de Waterschapswet; 
artikel 20, lid 9 van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor 
Lococensus - Tricijn 2014; 

BESLU I T: 

vast te stellen het 'Besluit berekening zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing voor koelwater' : 

Artikel 1 
l. Wanneer een bedrijf leidingwater gebruikt uitsluitend voor koeling en dit koelwater geheel 

onvervuild wordt a,fgevoerd/geloosd, wordt deze afvalwaterstroom niet in de 
zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing betrokken. 

2. Wanneer een bedrijf leidingwater gebruikt uitsluitend voor koeling en aan dit koelwater stoffen 
worden toegevoegd, bijvoorbeeld om corrosievorming tegen te gaan, dan wordt deze 
afvalwaterstroom belast met toepassing van klasse l van de tabel afvalwatercoëfficiënten 
(0,0010 v.e. per m3 ingenomen leidingwater). 

3. Wanneer een bedrijf bronwater gebruikt uitsluitend voor koeling, dan wordt deze 
afvalwaterstroom belast met toepassing van; 
a. klasse 2 van de tabel afvalwatercoëfficiënten (0,0016 v.e. per m3 ingenomen 

bronwater) voor bedrijven in het gebied van waterschap Zuiderzeeland. 
b. klasse 1 van de tabel afvalwatercoëfficiënten (0,001 0 v.e. per m3 ingenomen 

bronwater) voor bedrijven die elders gevestigd zijn dan in het gebied van waterschap 
Zuiderzeeland. 

4. De leden 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing op vier- en vijfsterrenhotels volgens de 
Beneluxclassificatie. 

Artikel 2 
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en 

vindt toepassing op heffingstijdvakken die zijn aanvangen respectievelijk die zullen aanvangen 
op- of na 1 januari 2014. 

2. Het 'Besluit berekening zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing voor koelwater', 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 de heffingstijdvakken die zijn aangevangen 
voor 1 januari 2014. 

3. Dit besluit kan worden aangehaald als het 'Besluit berekening 
zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing voor koelwater'. 
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van GBLT d.d. 8 januari 2014 

Directeur Voorzitter 
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