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Verordening rioolheffing 2020
De Raad van de gemeente Rotterdam,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en .wethouders van 24 september
2019, registratienummeri (raadsvoorstel nr. 19bb20437);
gelet op artikel 228a, eerste lid, aanhef, en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
besluit:

Begripsomschrijvingen
Artikel 1
ln deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
gemeentelijke riolering: voorziening of combinatie van voorzieningen voor
inzameling, ven/verking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of
grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;
niet-woning: perceel, niet zijnde een woning;
perceel: roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;
-

woning: perceel dat in hoofdzaak tot woning dient.

-

Aard van de belasting
Artikel 2
Onder de naam ‘rioolhefﬁng’ wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de
kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:
de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater,
a.
alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde
b.
hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige
gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming
zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
Belastbaar feit en belastingplicht
Artikel 3
De belasting wordt geheven van degene die bij het begin van het belastingjaar
1.
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot heeft van een perceel dat direct
of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.
Ingeval het perceel een onroerende zaak is, wordt als genothebbende krachtens
2.
eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het
belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op
dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 4

Zelfstandige gedeelten

Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om
als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als
zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat, indien twee of meer van die gedeelten
tezamen als een geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.
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Artikel 5
Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar de waarde in het economische verkeer van het perceel,
waarbij geldt dat:
a.
ingeval het perceel een onroerende zaak is, de waarde in het economische verkeer
gelijk is aan de op de voet van hoofdstuk N van de Wet waardering onroerende

zaken voor die onroerende zaak vastgestelde waarde zoals deze voor het in artikel 7
bedoelde kalenderjaar geldt;
b.

ingeval voor het perceel geen waarde op de voet van hoofdstuk N van de Wet

waardering onroerende zaken is vastgesteld, de heffingsmaatstaf van dat perceel
wordt bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de
artikeien 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.
Artikel 6

1.

Tarief

Het tarief voor woningen bedraagt per perceel per belastingjaar:
a.
indien de in artikel 5 bedoelde waarde in het economische verkeer minder
bedraagt dan € 40.000: € 43,20;
b.
indien de in artikel 5 bedoelde waarde in het economische verkeer € 40.000

of meer bedraagt: € 215,90.
2.

Het tarief voor niet-woningen bedraagt per perceel per belastingjaar:
a.
indien de in artikel 5 bedoelde waarde in het economische verkeer minder
bedraagt dan € 40.000: € 43,20;
b.
indien de in artikel 5 bedoelde waarde in het economische verkeer € 40.000

of meer bedraagt maar niet meer dan € 200.000: € 215,90;
0.

indien de in artikel 5 bedoelde waarde in het economische verkeer meer

bedraagt dan € 200.000:
€ 215,90 verhoogd met 0,08595% van het deel van de waarde dat hoger is
dan € 200.000, met dien verstande dat het tarief maximaal
€ 1870,90 bedraagt.
Artikel 7
Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8

Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 9
Ontstaan van de belastingschuld
De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar.

Artikel 10
1.

2.

Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden de
aanslagen voor woningen betaald in één termijn welke vervalt 62 dagen na de

dagtekening van het aanslagbiljet.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden de
aanslagen voor niet-woningen betaald in één termijn welke vervalt 62 dagen na de

dagtekening van het aanslagbiljet.
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3.

4.

5.

In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel
van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen
worden betaald in tien termijnen. De eerste termijn vervalt 31 dagen na de
dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens 31 dagen
later.
Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de
Invorderingswet 1990, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake
een bestuurlijke boete is het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing,
voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde
termijnen,

Artikel 11
Nadere regels door het college
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot
de heffing en de invordering van de rioolheffing.
Artikel 12

Intrekking oude verordening

De Verordening rioolheffing 2019 wordt ingetrokken.
Artikel 13

Overgangsbepaling

De Verordening rioolheffing 2019 blijft van toepassing op de belastbare felten die zlch voor 1
januari 2020 hebben voorgedaan.
Artikel 14
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.
Artikel 15
Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rioolheffing 2020.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 november 2019.
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Toelichting op de Verordening rioolheffing 2020

De verordening rioolheffing is gebaseerd op de tekst van artikel 228a van de Gemeentewet.

De rioolheffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing waarmee kosten kunnen
worden verhaald om maatregelen te treffen die de gemeente noodzakelijk acht voor een

doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en
grondwater. Dit betekent dat het individuele profijt van de heffing door de gemeente niet

meer hoeft te worden aangetoond. De gemeente kan de kosten verhalen die ze maakt voor
het nakomen van de zorgplichten uit de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke

watertaken.
De voorzieningen waarvan de kosten kunnen worden verhaald sluiten aan bij de
maatregelen die de gemeente in het kader van het gemeentelijke rioleringsplan (GRP)

onderneemt. Dit kunnen maatregelen met een collectief of individueel karakter zijn. Van
belang is dat de gemeente aannemelijk kan maken dat de maatregelen van belang zijn voor
het nakomen van de zorgplichten. Het wetsvoorstel kent naast de introductie van de
rioolheffing ook een verbreding van het GRP.
Zorgp/ichten
In artikel 228a van de Gemeentewet worden de verschillende zorgplichten van de gemeente
op het terrein van water opgesomd. Het betreft de zorgplicht voor afvalwater en de zorgplicht
voor hemel- en grondwater. Het resultaat en de doelmatigheid van de maatregelen staat
voorop, niet meer de wijze waarop de gemeente haar zorgplicht nakomt.

De opbrengsten van de rioolheffing dienen te worden aangewend voor de nakoming van
deze zorgplichten. De reikwijdte van de verschillende zorgplichten is in de Wet verankering
en bekostiging gemeentelijke watertaken vastgelegd. Dat de gemeente de zorgplichten
heeft, betekent niet dat de gemeente steeds aan zet is om alle problemen op te lossen. De

afvalwaterzorgplicht kent een mogelijkheid tot het vragen van onthef‘fing bij de provincie als
maatregelen niet doelmatig zijn. De zorgplicht voor hemel- en grondwater kent een
voorkeursvolgorde. In eerste instantie is de particulier verantwoordelijk op eigen terrein. Pas
indien het redelijkerwijs niet van de particulier kan worden venNacht dat hij zelf maatregelen

neemt kan het water ter nadere verwerking worden aangeboden bij de gemeente. De
gemeente kan in een verordening vastleggen aan welke voonNaarden de particulier moet
voldoen voordat het water aan de gemeente kan worden aangeboden.
Nieuw vast te stellen gemeentelijke rioleringsplannen (GRP) dienen naast de reeds

bestaande planverplichting voor de riolering ook expliciet aandacht te besteden aan de
nieuwe zorgplichten voor hemel- en grondwater. Het GRP zal ook ten minste een overzicht
bevatten van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en verwerking
van afvloeiend hemelwater en de voorgenomen maatregelen ter voorkoming of beperking
van nadelige gevolgen van de grondwaterstand. Dat laatste uiteraard alleen als er zich in de

gemeente daadwerkelijk grondwaterproblemen voordoen.
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Centraai staat bij de uitvoering van de zorgpiichten dat een doelmatige oplossing dient te

worden gekozen. Gemeenten zijn dus vrij in de keuze welke maatregelen worden getroffen
als het beoogde doel maar wordt bereikt. Als een IBA (Individuele Behandeiing Afvalwater)
het beoogde milieurendement oplevert, is het een goede oplossing. Normen waarbinnen

verplicht riolering dient te worden opgelegd zijn niet meer van toepassing. Voor de
bestrijding van water dat in de huizen stroomt bij hevige regenval kan vanzelfsprekend een
regenwaterriool worden aangelegd. De gemeente mag er echter ook voor kiezen om de

stoepranden Iangs de straat te verhogen. Zodoende blijft het water op straat staan en loopt
het niet meer de huizen in;
Kostenverhaa/

Hoofdregel bij het kostenverhaal is dat de kosten via de heffing mogen worden verhaald die
worden gemaakt ter nakoming van de zorgplichten. Omdat de aard van de voorzieningen
niet meer doorslaggevend is dient de gemeente enkel aannemelijk te maken dat de kosten
gemaakt zijn in het kader van de zorgpiicht. De onderstaande driedeiing kan worden
gemaakt.

1. De voorziening is volledig dienstbaar aan het nakomen van de zorgpiichten. De
integrale kosten van de voorziening kunnen worden verhaald via de heffing‘ Voor de
bepaling van de integrale kosten zijn de uitgangspunten van de begroting leidend.

2. De voorziening is niet dienstbaar aan het nakomen van de zorgpiichten. De kosten
van de voorziening kunnen niet worden verhaald via de heffingi
3. De voorziening is dienstbaar aan het nakomen van de zorgpiichten maar dient

tevens andere doelen. Het gedeelte van de kosten dat redelijkerwijs kan worden
toegerekend aan het nakomen van de zorgpiichten kan via de heffing worden
verhaald. Is de voorziening slechts zijdelings (< 10%) dienstbaar aan het nakomen
van de zorgpiichten dan kunnen de kosten niet worden verhaald via de heffing.
Begrip aansluiting
Net als in de verordening rioolrechten is het belastbare feit het hebben van een directe of
indirecte aansluiting op de riolering. Met het begrip aansluiting wordt echter niet hetzelfde
bedoeld.

Nu de zorgpiichten zijn verruimd naar het hemei- en grondwater zal de aard van de

gemeentelijke voorzieningen ook wijzigen. De voorzieningen zullen meer op het publieke
domein komen te liggen. Als de gemeente de grondwaterstand wil reguieren kan het
drainageriool worden aangelegd op openbaar terrein. Alle omliggende percelen profiteren

van het drainageriool, omdat het grondwater van hun perceel afvloeit richting het
drainageriool. In de zin van de verordening hebben deze percelen een aansluiting op de
gemeentelijke riolering, omdat er grondwater ter nadere verwerking wordt aangeboden aan
de gemeente en de gemeente een voorziening ter beschikking stelt waar dat water
daadwerkelijk wordt vewverkt. Een aansluiting in de zin van een buis is dus geen
voonivaarde. Dat er vanaf het perceel water ter nadere venNerking door de gemeente wordt
aangeboden is voldoende voor het hebben van een aansluiting.
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