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Midden-Delfland,………………..-2009 Betreft: Aanslag Watersysteemheffing 2009 

 

Geachte dames, heren,  

 

Hierbij maak ik bezwaar tegen uw aanslag watersysteemheffing gedateerd:……………………… 

met aanslagnummer ………………... 

 
De aanslag betekent voor mij in 2009 een disproportionele lastenverzwaring ten opzichte van heffingsjaar 2008 

die in geen verhouding staat tot de ontwikkeling van uw waterdienstverlening aan mijn agrarisch bedrijf. In 2008 

betaalde ik per ha. € 74,11 en in 2009 betaal ik per ha € 137,51 dat betekent een verschil van € 63,40 per ha. 

Dit is een lastenstijging van 86 %, gemeten over mijn areaal weidegrond van ……… ha. betekent dit een stijging 

van totaal € …………….... per jaar.  

 
 Uw aanslag is strijdig met het consistente overheidsbeleid. De verhoging van uw aanslag is niet alleen 

procentueel een hoge stijging maar is voor mijn bedrijf in vergelijking met de andere categorieën, ook een 

relatief groot bedrag. Het overheidsbeleid is er op gericht om schoksgewijze verhogingen van haar 

belastingen te voorkomen. Uw aanslag getuigt daar niet van en werkt onevenredig sterk door in de liquiditeit 

van mijn gezinsbedrijf. 

 
 Uw aanslag is niet in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever. De wetgever heeft met de 

herziening van de kostentoedeling een verdeling op basis van de methode Delfland beoogd. Dit is in uw 

verordening niet het geval. Het verschil wordt met name gedragen door de agrariërs in de waterschappen 

met veel infrastructurele werken en / of een groot areaal natuurgrond. 

 
 Uw aanslag is gebaseerd op willekeur. Uw aanslag is in mijn geval onevenredig gestegen en zal bij nieuwe 

infrastructurele werken en bij functiewijziging van landbouw naar natuur nog verder stijgen. Deze 

lastenontwikkeling spoort in het geheel niet met de ontwikkeling van de dienstverlening van het waterschap 

aan mijn bedrijf en is de aanslag gezien uw taakstelling volstrekt willekeurig. 

 
 Uw aanslag is in strijd met het rechtsgelijkheidsbeginsel. Volgens de wet zou de heffing op natuurgrond 

ongeveer 20% van de heffing op de landbouwgrond bedragen. In uw verordening is deze verhouding scheef 

getrokken en staat de heffing op geen enkele manier nog in relatie tot de vereiste waterdienstverlening. 

 
 Tot slot. De Waterschapswet bevat een weeffout. LTO Nederland stelt voor dit door een wetswijziging te 

repareren. De correctie zal echter in dat geval op zijn vroegst ingaan in heffingsjaar 2010. Dit biedt geen 

oplossing voor de scheve verhouding in 2009. Ondergetekende is onevenredig zwaar getroffen doordat het 

Hoogheemraadschap de reparatiemogelijkheden niet ten volle heeft benut. Het waterschap heeft slechts 

halve maatregelen genomen om de lastenstijging voor mijn bedrijf te compenseren. De financiële gevolgen 

van de weeffout in de wet is daardoor op onredelijke wijze op mij afgewenteld. Redenen waarom 

ondergetekende u verzoekt de aanslag in te trekken. 

 
Ondergetekende is bereid dit bezwaarschrift mondeling of schriftelijk toe te lichten.  

 

Hoogachtend, 

 
 

Naam  : 

Adres  : 
Woonplaats : 

Telefoon : 


