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Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van 16 september 2022 heeft u namens de ChristenUnie-SGP fractie 

technische vragen over de Voortgang van het Regionaal Water en 

Bodemprogramma gesteld. 

 

Onderstaand treft u de vraag en het antwoord daarop. 

 

1. Uit de Statenmededeling Voortgang Regionaal Water en Bodemprogramma 
blijkt dat men 15,2 miljoen heeft gevonden uit de verhoging van de 
grondwaterheffing. Uit eerdere stukken, bij de vaststelling van de Verordening 
Grondwaterheffing, bleek dat dit maximaal 2 euro per huishouden zou 
bedragen. Er zijn in Brabant circa 1,1 miljoen huishoudens. Ervan uitgaande dat 
deze huishoudens 2 euro per huishouden extra betalen betekent dit dus extra 
opbrengst maximaal 2,2 miljoen. Waar komt de overige 13 miljoen vandaan?  
 

Antwoord: De €15,2 miljoen betreft de aanvullende inkomsten uit 
grondwaterheffing door de verhoging over 4 jaren (t/m einde planperiode van 

het RWP). De inkomsten worden namelijk voor het eerst in 2024 ontvangen, en 

dragen vervolgens tot en met 2027 bij aan de financiering van het RWP.   

De totale aanvullende inkomsten bedragen €3,8 miljoen per jaar. Grondslag 
voor de inkomsten uit de grondwaterheffing zijn de belaste 

grondwateronttrekkingen van ongeveer 200 miljoen m³ per jaar, dit betreft 

onttrekkingen voor drinkwater én industrie. Vermenigvuldigd met de stijging van 

de grondwaterheffing met €0,019 per m³ levert dit het genoemde bedrag van 

€ 3,8 miljoen per jaar op. 

De berekening van de stijging per huishouden is als volgt: een gemiddeld 

huishouden in Brabant verbruikt ongeveer 100 m³ per jaar (zie Brabant Water / 

https://www.brabantwater.nl/klantenservice/tarieven ). Dit betekent, via 

doorbelasting van de grondwaterheffing door Brabant Water aan de 

huishoudens, afgerond inderdaad een stijging van € 2,- per huishouden. Echter 
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nemen naast huishoudens ook andere partijen, zoals bedrijven en industrie, 

drinkwater af bij de drinkwaterproducenten, waarbij deze partijen eveneens 

grondwaterheffing krijgen doorberekend. 

 

 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

B.F. Quaedvlieg 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 

 


