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Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van 14 juni 2022 heeft u namens de fractie Lokaal Brabant technische 

vragen over het Statenvoorstel Verhoging grondwaterheffing gesteld. 

 

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 

 

Vraag 1: 
 Als we de heffingsvrije voet verlagen voor alle wateronttrekkingen naar 
50.000 m 3. Wat zijn dan de gevolgen?  
- Administratief  
- Extra opbrengsten  
- Beheersmatig   
Op welke termijn is een dergelijke maatregel operationeel te maken?   
 

Antwoord vraag 1:  

Verlaging van de heffingsvrije voet tot 50.000 m3 per jaar heeft gevolgen 

voor twee groepen onttrekkers: 

A De bedrijven die meer dan 150.000 m3 grondwater per jaar onttrekken.  

Voor deze bedrijven (industrie en drinkwater) is de Provincie Noord-Brabant 

het bevoegd gezag. Ze betalen nu ook al grondwaterheffing en gaan als 

gevolg van een verlaging van de heffingsvrije voet meer betalen. Met de in 

het Statenvoorstel opgenomen heffing zou het gaan om €3800 per jaar per 

onttrekking (150.000 m3 – 50.000 m3 * €0,038). De inkomsten van de 

grondwaterheffing voor de provinciale doelen zijn daarmee ongeveer 

€200.000 hoger per jaar. Administratief en beheersmatig is dit een 

overzichtelijke aanpassing: dezelfde bedrijven die nu in het provinciale 

heffingssysteem zitten krijgen een rekening voor een ander bedrag. 
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B Onttrekkingen kleiner dan 150.000 m3 per jaar. 

Er worden bij een verlaging van de heffingsvrije voet naar 50.000 m3 per jaar 

ook onttrekkingen heffingsplichtig die dat nu nog niet zijn. Ook deze 

eigenaren zouden, bij verlaging van de heffingsvrije voet, een rekening van 

de Provincie krijgen. Het verlenen van vergunningen, en het registreren van de 

omvang van deze onttrekkingen is een verantwoordelijkheid van de 

waterschappen, die voor deze onttrekkingen het bevoegd gezag zijn.  

Bij de verkenning van de mogelijkheden van de verbreding van de inzet van 

de Grondwaterheffing (zie Statenmededeling van 29 maart 2022, punt 3.), is 

het de bedoeling om samen met de waterschappen antwoorden te vinden op 

onder andere de vragen die u stelt: Wat zijn de administratieve lasten? Wat 

zijn extra opbrengsten en welke beheersmatige aspecten zijn van belang? Dit 

ook met oog op de doelmatigheid van een mogelijke verbreding. In de 

Statenmededeling van 29 maart jl. is aangegeven dat een mogelijke 

verbreding van de grondwaterheffing een nauwe relatie heeft met het advies 

van de onafhankelijke Adviescommissie Droogte dat begin september wordt 

verwacht en met andere trajecten die uit het Bestuursconvenant Grondwater 

voortkomen: de beoogde herijking van het beregeningsbeleid waarbij de 

waterschappen het voortouw nemen, alsmede het onderzoek dat de 

waterschappen uitvoeren naar de onttrekkingen kleiner dan 10 m3 per uur.   

De termijn waarop eventuele aanpassingen mogelijk zijn is afhankelijk van het 

gezamenlijke traject met de waterschappen. 

 
 
Vraag 2.  
Hoe staat het met de handhaving van het sluiten van waterbronnen, die gaan 
tot in dieper gelegen watervoerende pakketten, dieper als 10 meter, bij 
voormalige agrarische en ander ondernemingen waarvan de bedrijfsvoering 
gestopt is?  
- Intrekken vergunningen  
- Toezicht op de juiste wijze verwijderen en sluiten van de bron. Etc. 
 

Antwoord vraag 2: 
Op 8 november 2021 heeft u een memo ontvangen van Gedeputeerde 
Roijackers over de actualisatie van de winningen onder bevoegd gezag van 
de provincie. Hierbij is in overleg met de betrokkenen de ongebruikte 
vergunningsruimte zo veel mogelijk beperkt. De provincie heeft geen actuele 
informatie over onttrekkingen waarvoor de verschillende waterschappen het 
bevoegd gezag zijn en hoe zij omgaan met handhaving en afsluiting van 
bronnen. 
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

I.J.M. Meuwissen 

 

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

  


