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Eerstewijzigingopdeverordening Rioolheffing2010.

AandeRaad,
Heerhugowaard,24augustus2010
Wijstellen uvoordeeerstewijzigingopdeverordening Rioolheffing2010 bestaandeuiteen
wijzigingvandetekstvandeartikelen2,5,6en 11vasttestellen.
Toelichting
BijcontroledoordeVNGvandeverordeningRioolheffing 2010blijktdateronduidelijkheid kan
ontstaanindetekstvanartikel2(aardvandebelasting) enartikel5(maatstafvanheffing),artikel
6Belastingtarieven enartikel 11(termijnvanbetaling).
Metingangvanbelastingjaar2010isdeverordening Rioolrechten overgegaan indeverordening
Rioolheffing.InhetbesluitvanB&Wvan4augustus2009zijndeuitgangspuntenvoorde
verordening Rioolheffing 2010vastgesteld.
VanwegedeinvoeringvandenieuweWetverankeringenbekostigingvan gemeentelijke
watertaken moetengemeentenopbasishiervandenieuwerioolheffing invoeren.Deze
rioolheffing iseenbestemmingsheffing diedientter bekostigingvangemeentelijke watertaken
(afvalwater, hemelwater engrondwater).Dezerioolheffing isgebaseerdopartikel228avande
Gemeentewet,(deRioolrechtenwarengebaseerdopartikel229vandeGemeentewet).
OmdatdegemeenteopbasisvandenieuweWeteenuitbreiding heeftgekregenvande
zorgtaken isderioolheffing ingesteld.Demaatstaf isdaarbijaangepast.
Indeverordening isinartikel2Aardvandebelastingeenrioolheffinggenoemdwaarbijis
uitgegaanvantweedirecte belastingen,namelijk rioolheffing hemel-engrondwater. Opzichisdit
juistalleenheeftdegemeentebeslotendit nunoginééntariefteheffenzoalsverwoord inartikel
6Belastingtarieven.
Inartikel5lid 1en2Maatstafvanheffing isgaatdetekstalleenoverafvalwater terwijlditook
hemel-engrondwater betreft.
Inartikel6,lid3ishetwoordafvalwateroverbodig.
Inartikel 11, lid 1,2en3Termijnvanbetalingwasnogsprakevanrioolrechtenterwijldit
rioolheffing moetzijn.Ookstondinlid 1 artikel 10vermeldvandeInvorderingswet,ditmoetzijn
artikel9vande Invorderingswet.
DeVNGiservanovertuigddatdezeverordeningbijeeneventuelerechtzaakgeen problemen
zalopleveren,maarvindthettochraadzaamdeteksten aantepassen.
Hetbetreftonderstaandewijzigingen:

Was
Artikel2Aardvan de belasting
Onderdenaamrioolheffingworden rweedirectebelastingengeheventer bestrijdingvande
kostendievoordegemeenteverbondenzijnaan:
a
deinzamelingenhettransportvanhuishoudelijk afvalwater enbedrijfsafvalwater,verder
tenoemen:rioolheffingafvalwater; en
b
deinzamelingvanafvloeiendhemelwater endeverwerkingvanhetingezamelde
hemelwater, alsmedehettreffenvanmaatregelenteneindestructureel nadelige
gevolgenvandegrondwaterstandvoordeaandegrondgegeven bestemmingzoveel
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mogelijktevoorkomenoftebeperken,verdertenoemen:rioolheffinghemel- en
grondwater.
Wordt
Artikel 2Aardvan de belasting
Onderdenaamrioolheffingwordteendirectebelastinggeheventer bestrijdingvandekostendie
voordegemeenteverbondenzijnaan:
a
deinzamelingenhettransportvanhuishoudelijk afvalwater enbedrijfsafvalwater,
en
b
deinzamelingvanafvloeiend hemelwater endeverwerkingvanhetingezamelde
hemelwater,alsmedehettreffenvanmaatregelenteneindestructureel nadelige
gevolgenvandegrondwaterstandvoordeaandegrondgegeven bestemmingzoveel
mogelijktevoorkomenoftebeperken.
Was
Artikel 5 Maatstaf van heffing rioolheffingafvalwater
1
Heteigenarendeelvanderioolheffing afvalwaterwordtgeheven naareen vastbedrag
perperceel.
2
Hetgebruikersdeelvanderioolheffing afvalwaterwordtgeheven naarhetaantal
kubiekemeterswaterdatvanuithetperceelwordtafgevoerd,voorzover dit uitgaat
boven de250 kubieke meterswater, datvanuit eeneigendom wordtafgevoerd.
Wordt
Artikel 5 Maatstaf van heffing
1
Heteigenarendeelvanderioolheffingwordtgeheven naareenvastbedragperperceel.
2
Hetgebruikersdeelvanderioolheffingwordtgehevennaarhetaantalkubiekemeters
waterdatvanuithetperceelwordtafgevoerd,voor zover dit uitgaat boven de250
kubieke meterswater, datvanuit een eigendom wordtafgevoerd.
Was
Artikel 6 Belastingtarieven
3 Deheffing alsbedoeld inartikel3,eerste lid,onderdeel b,bedraagt, natoepassingvan
artikel5tweedeenderdelid,voorelkevolleeenheidvan 1kubiekemeterafvalwater
€0,50.
Wordt
Artikel 6 Belastingtarieven
4 Deheffing alsbedoeld inartikel3,eerste lid,onderdeelb,bedraagt,natoepassingvan
artikel5tweedeenderdelid,voorelkevolleeenheidvan 1kubiekemeterwater€0,50.
Was
Artikel 11Termijnen van betaling
1
Inafwijkingvanartikel 10, eerstelid,vandeInvorderingswet 1990moetendeaanslagen
worden betaaldintweegelijketermijnenwaarvandeeerstevervaltopdelaatstedag
vandemaandvolgendopdemaanddieindedagtekeningvanhetaanslagbiljetis
vermeldendetweedetweemaanden later.
2
Inafwijkingvanheteerstelidgeldtingeval hettotaalbedragvandeopeen aanslagbiljet
verenigde aanslagenrioolrechtenofandereheffingenvan meerdan€112,50doch
minderdan€2.500,00deaanslagenin4gelijketermijnen betaaldmoetenworden,
waarvandeeerstetermijnvervaltopdelaatstedagvandemaandvolgendeopdie

f
welkeindedagtekeningvan hetaanslagbiljetisvermeldenelkvandevolgende
termijnentelkenseenmaandlater.
Inafwijkingvanheteersteentweede lidkan,ingevalhettotaalbedragvandeopeen
aanslagbiljetverenigdeaanslagen rioolrechtenofandere heffingen meerisdan€112,50
dochminderdan€2.500,00 is,viaautomatische incasso in 10gelijketermijnenworden
betaald,waarvandeeerstetermijnvervaltopdelaatstedagvande maandvolgendeop
diewelkeindedagtekening van hetaanslagbiljet isvermeldenelkvandevolgende
termijnentelkenseenmaandlater.
Wordt
Artikel 11Termijnen van betaling
1 Inafwijking vanartikel9,eerste lid,vande Invorderingswet 1990moetendeaanslagen
worden betaaldintweegelijketermijnenwaarvandeeerstevervaltopdelaatstedagvande
maandvolgendopdemaanddie indedagtekeningvanhetaanslagbiljet isvermeldende
tweedetwee maanden later.
2 Inafwijkingvanheteerste lidgeldt ingeval hettotaalbedragvandeopeenaanslagbiljet
verenigdeaanslagen rioolheffing ofandere heffingen vanmeerdan€112,50dochminder
dan€2.500,00 deaanslagen in4gelijketermijnenbetaaldmoetenworden,waarvande
eerstetermijnvervaltopdelaatste dagvandemaandvolgendeopdiewelke inde
dagtekeningvanhetaanslagbiljet isvermeldenelkvandevolgendetermijnentelkenseen
maandlater.
3 Inafwijkingvanheteersteentweede lidkan,ingevalhettotaalbedragvandeopeen
aanslagbiljetverenigde aanslagenrioolheffingofandere heffingen meerisdan€112,50doch
minderdan€2.500,00 is,viaautomatische incasso in 10gelijketermijnenwordenbetaald,
waarvandeeerstetermijnvervaltopdelaatstedagvandemaandvolgende opdiewelkein
dedagtekeningvanhetaanslagbiljet isvermeldenelkvandevolgendetermijnentelkens
eenmaandlater.
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1.
Hetvaststellenvandeeerstewijzigingopdeverordening Rioolheffing2010bestaande uit
dewijzigingenindetekstvanartikelen2,5,6en 11.
Was
Artikel2Aardvandebelasting
Onderdenaamrioolheffingwordentweedirectebelastingengeheventerbestrijdingvande
kostendievoordegemeenteverbondenzijnaan:
a
deinzamelingenhettransportvanhuishoudelijk afvalwater enbedrijfsafvalwater, verder
tenoemen:rioolheffingafvalwater;en
b
deinzamelingvanafvloeiend hemelwater endeverwerking vanhet ingezamelde
hemelwater,alsmedehettreffen vanmaatregelenteneindestructureel nadelige gevolgen
vandegrondwaterstand voordeaandegrondgegeven bestemmingzoveelmogelijkte
voorkomenofte beperken,verdertenoemen:rioolheffing hemel-engrondwater.
Wordt
Artikel2Aardvandebelasting
Onderdenaam rioolheffingwordteendirecte belastinggeheventerbestrijdingvandekostendie
voordegemeenteverbondenzijnaan:
a
deinzamelingenhettransport vanhuishoudelijk afvalwateren bedrijfsafvalwater,
en
b
deinzamelingvanafvloeiend hemelwater endeverwerkingvan hetingezamelde
hemelwater,alsmedehettreffenvanmaatregelenteneindestructureelnadeligegevolgen
vandegrondwaterstand voordeaandegrondgegevenbestemmingzoveelmogelijkte
voorkomenoftebeperken.
Was
Artikel5Maatstafvanheffingrioolheffing afvalwater
1. Heteigenarendeelvanderioolheffing afvalwaterwordtgehevennaareenvastbedragper
perceel.
2. Hetgebruikersdeelvanderioolheffingafvalwater wordtgehevennaarhetaantalkubieke
meterswaterdatvanuit hetperceelwordtafgevoerd,voorzoverdituitgaatbovende250
kubieke meterswater,datvanuiteeneigendomwordtafgevoerd.
Wordt
Artikel5Maatstafvanheffing
1. Heteigenarendeelvanderioolheffingwordtgeheven naareenvast bedragperperceel.
2. Hetgebruikersdeelvanderioolheffingwordtgeheven naarhetaantalkubieke meters
waterdatvanuithetperceelwordtafgevoerd,voorzoverdituitgaat bovende250kubieke
meterswater,datvanuiteeneigendomwordtafgevoerd.

Was
Artikel6 Belastingtarieven
3 Deheffingalsbedoeldinartikel3,eerste lid,onderdeelb,bedraagt,natoepassingvanartikel
5tweedeenderde lid,voorelkevolleeenheidvan1kubieke meterafvalwater €0,50.
Wordt
Artikel6 Belastingtarieven
3 Deheffingalsbedoeld inartikel3,eerste lid, onderdeel b,bedraagt,natoepassingvanartikel
5tweedeenderdelid,voorelkevolleeenheidvan1kubiekemeterwater€0,50.
Was
Artikel 11Termijnenvan betaling
1. Inafwijkingvanartikel 10,eerste lid,vandeInvorderingswet 1990moetendeaanslagen
wordenbetaald intweegelijketermijnenwaarvandeeerstevervaltopde laatstedagvan
de maandvolgendopdemaanddieindedagtekeningvanhetaanslagbiljet isvermelden
detweedetwee maandenlater.
2. Inafwijking vanheteerstelidgeldt ingevalhettotaalbedragvandeopeenaanslagbiljet
verenigde aanslagenrioolrechten ofandereheffingenvanmeerdan€112,50dochminder
dan€2.500,00 deaanslagen in4gelijketermijnenbetaaldmoetenworden,waarvande
eerstetermijnvervaltopdelaatstedagvandemaandvolgendeopdiewelke inde
dagtekening van hetaanslagbiljet isvermeldenelkvandevolgendetermijnentelkens
eenmaandlater.
3. Inafwijkingvanheteersteentweede lidkan,ingevalhettotaalbedragvandeopeen
aanslagbiljetverenigde aanslagen rioolrechtenofandereheffingenmeerisdan€112,50
dochminderdan€2.500,00 is,viaautomatische incasso in10gelijketermijnenworden
betaald,waarvandeeerstetermijnvervaltopdelaatstedagvandemaandvolgendeop
diewelke indedagtekeningvanhetaanslagbiljet isvermeldenelkvandevolgende
termijnentelkenseenmaand later.
Wordt
Artikel 11Termijnenvan betaling
1. Inafwijkingvanartikel9,eerste lid,vandeInvorderingswet 1990moetendeaanslagen
wordenbetaald intweegelijketermijnenwaarvandeeerstevervaltopdelaatstedagvan
de maandvolgendopdemaanddieindedagtekeningvanhetaanslagbiljet isvermelden
detweedetwee maanden later.
2. Inafwijkingvanheteerstelidgeldt ingevalhettotaalbedragvandeopeen aanslagbiljet
verenigdeaanslagen rioolheffing ofandereheffingenvanmeerdan€112,50dochminder
dan€2.500,00deaanslagen in4gelijketermijnenbetaaldmoetenworden,waarvande
eerstetermijnvervaltopdelaatstedagvandemaandvolgendeopdiewelke inde
dagtekening vanhetaanslagbiljet isvermeldenelkvandevolgendetermijnentelkens
eenmaandlater.
3. Inafwijkingvanheteersteentweede lidkan,ingevalhettotaalbedragvandeopeen
aanslagbiljetverenigdeaanslagenrioolheffingofandereheffingenmeerisdan€112,50
dochminderdan€2.500,00 is,viaautomatische incasso in10gelijketermijnenworden
betaald,waarvandeeerstetermijnvervaltopdelaatstedagvandemaandvolgendeop
diewelkeindedagtekeningvanhetaanslagbiljet isvermeldenelkvandevolgende
termijnentelkenseenmaand later.
Heerhugowaard,28september2010
DeRaadvoornoemd,
degriffier,
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Verordeningrioolheffing
Nr. 2010-093
DeraadvandegemeenteHeerhugowaard;
gelezenhetvoorstelvanhetcollegevanburgemeesterenwethoudersvan28september 2010
geletopartikel228avandeGemeentewet gebaseerdopdenieuweWet(Stb.2007,276);
besluitvasttestellende:
Verordening opdeheffingendeinvorderingvanrioolheffing2010
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Dezeverordeningverstaatonder:
a
perceel:een roerendeofonroerendezaakofeenzelfstandiggedeeltedaarvan;
b
gemeentelijke riolering:eenvoorzieningofcombinatievanvoorzieningenvoor
inzameling,verwerking,zuivering oftransportvanafvalwater, hemelwaterof
grondwater, ineigendom,inbeheerofinonderhoudbijdegemeente;
c
verbruiksperiode:deperiodewaaropdeafrekeningvanhetwaterbedrijf betrekking
heeft;
d
water:huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwaterofgrondwater.
Artikel 2Aardvan de belasting
Onderdenaam rioolheffing wordteendirecte belastinggeheventerbestrijdingvande kostendie
voordegemeenteverbondenzijnaan:
a
deinzamelingenhettransportvan huishoudelijk afvalwaterenbedrijfsafvalwater, en
b
deinzamelingvanafvloeiend hemelwaterendeverwerkingvanhetingezamelde
hemelwater,alsmede hettreffen vanmaatregelenteneindestructureel nadelige
gevolgenvandegrondwaterstandvoordeaandegrondgegevenbestemmingzoveel
mogelijktevoorkomenofte beperken
Artikel 3Belastbaar feiten belastingplicht
1
Debelastingenwordengeheven:
a. vandegenediebijhetbeginvanhetbelastingjaarhetgenotheeft krachtens
eigendom,bezitofbeperktrechtvaneenperceeldatdirectofindirectisaangesloten
opdegemeentelijke riolering,verdertenoemen:eigenarendeel;en
b. vandegebruikervaneenperceelvanwaaruitwaterdirectofindirectopde
gemeentelijke rioleringwordtafgevoerd,verdertenoemen:gebruikersdeel.
2
Metbetrekkingtotheteigenarendeelvandebelastingenwordt,ingevalhetperceeleen
onroerendezaak is,alsgenothebbende krachtenseigendom,bezitofbeperktrecht
aangemerktdegenediebijhetbeginvanhetbelastingjaaralszodanig indekadastrale
registratie isvermeld,tenzij blijktdathijopdattijdstipgeengenothebbende krachtens
eigendom,bezitofbeperktrechtis.
3
Metbetrekkingtothetgebruikersdeelvandebelastingenwordtalsgebruiker
aangemerkt:
a. degenedienaardeomstandigheden beoordeeldhetperceelaldannietkrachtens
eigendom,bezit,beperktrechtofpersoonlijk rechtgebruikt;
b. ingevaleengedeeltevaneenperceel- nieteengedeeltealsbedoeldinartikel4 voorgebruik isafgestaan:degenediedatgedeeltevoorgebruik heeftafgestaan.
Artikel4Zelfstandige gedeelten
Indiengedeeltenvaneeninartikel 3bedoeldperceelblijkenshunindelingbestemdzijnomals
afzonderlijk geheeltewordengebruikt,wordendebelastingengeheventerzakevanelkals

zodanig bestemdgedeelte,metdienverstandedatindientweeofmeervandiegedeelten
tezamenalsééngeheelwordengebruikt,dezealséénperceelwordenaangemerkt.
Artikel 5Maatstaf van heffing
1
Heteigenarendeelvanderioolheffingwordtgeheven naareenvastbedragperperceel.
2
Hetgebruikersdeelvande rioolheffingwordtgehevennaarhetaantalkubiekemeters
waterdatvanuithetperceelwordtafgevoerd,voorzoverdit uitgaat bovende 250
kubieke meterswater,datvanuit eeneigendom wordtafgevoerd.
3
Hetaantalkubiekemeterswaterwordtgesteldophetaantalkubiekemeters
leidingwaterengrondwaterdatindelaatsteaanhetbeginvanhetbelastingjaar
voorafgaandeverbruiksperiode naarhetperceelistoegevoerdofopgepompt. Ingevalde
verbruiksperiode nietgelijkisaaneenperiodevantwaalfmaanden,wordtde
hoeveelheidwaterdoorherleiding naartijdsgelang bepaald.Bijdieherleidingwordteen
gedeeltevaneenkalendermaandvooreenvollemaandgerekend.
4
Ingevalgebruikwordtgemaaktvaneenpompinstallatiemoetdiepompinstallatiezijn
voorzienvan een:
a. watermeter,waarvandehoeveelheidopgepomptwaterkanwordenafgelezen, of
b. bedrijfsurenteller,waarvan hetaantalurendateenpompinstallatie metvaste
capaciteit inbedrijf isgeweestkanwordenafgelezen.
Deeerstevolzinisnietvantoepassing indienvaststellingvandehoeveelheid
opgepomptwatergeschiedtopgrondvanenigeanderewettelijkebepaling.
5
Deopdevoetvanhetderdelidberekendehoeveelheidtoegevoerdofopgepomptwater
wordtverminderd metdehoeveelheidwaterdie nietisafgevoerd.
Artikel 6 Belastingtarieven
1
Deheffingalsbedoeldinartikel3,eerste lid,onderdeela,bedraagt pereigendom
€126,80.
2
Inafwijking vanhetbepaalde inheteerstelid,bedraagt hettariefvanheteigenarendeel
vooreenperceelmeteenbrutovloeroppervlakte vanminderdan25m2€31,70perjaar.
3
Deheffingalsbedoeldinartikel3,eerste lid,onderdeel b,bedraagt,natoepassingvan
artikel5tweedeenderdelid, voorelkevolleeenheidvan 1kubieke meterwater€0,50

Artikel 7Vrijstelling
HeteigenarendeelwordtnietgehevenvanpercelenwaarvoordeProvincie NoordHollandde
gemeente Heerhugowaardontheffingvandezorgplicht riolering heeftverleend.
Artikel 8 Belastingjaar
Hetbelastingjaar isgelijkaanhet kalenderjaar.
Artikel 9Wijzevan heffing
Debelastingenwordenbijwegevanaanslaggeheven.
Artikel 10Ontstaanvande belastingschuld enheffing naar tijdsgelang
1
Debelastingenzijnverschuldigd bijhetbeginvanhetbelastingjaarofvoorhet
gebruikersdeel vandebelastingen,zoditlater is,bijdeaanvangvande belastingplicht.
2
Indiendebelastingplicht metbetrekkingtothetperceelvoor hetgebruikersdeelvande
belastingenindeloopvanhetbelastingjaaraanvangt,ishetgebruikersdeel
verschuldigdvoorzoveeltwaalfdegedeeltenvanhetvoordatjaar verschuldigde
gebruikersdeel alserindatjaar,nadeaanvangvandebelastingplicht, nogvolle
kalendermaandenoverblijven.
3
Indiendebelastingplicht metbetrekkingtothet perceelvoor hetgebruikersdeelvande
belastingenindeloopvanhetbelastingjaareindigt, bestaataanspraak op ontheffing
voorzoveeltwaalfdegedeeltenvanhetvoordatjaarverschuldigde gebruikersdeelals

4

erindatjaar,naheteindevandebelastingplicht, nogvollekalendermaanden
overblijven,tenzij hetbedragvandeontheffing minderbedraagtdan€10,00
Belastingbedragen vanminderdan€10,00wordennietgeheven.

Artikel 11Termijnenvan betaling
1
Inafwijking vanartikel9,eerste lid,vande Invorderingswet 1990moetendeaanslagen
worden betaaldintweegelijketermijnenwaarvandeeerstevervaltopdelaatstedag
vandemaandvolgendopdemaanddieindedagtekeningvanhetaanslagbiljet is
vermeldendetweedetweemaanden later.
2
Inafwijking vanheteerste lidgeldt ingeval hettotaalbedragvandeopeenaanslagbiljet
verenigdeaanslagen rioolheffing ofandere heffingenvanmeerdan€112,50doch
minderdan€2.500,00 deaanslagen in4gelijketermijnen betaaldmoetenworden,
waarvandeeerstetermijnvervaltopde laatstedagvandemaandvolgendeopdie
welkeindedagtekeningvanhetaanslagbiljet isvermeldenelkvandevolgende
termijnentelkenseenmaandlater.
3
Inafwijking vanheteersteentweede lidkan,ingevalhettotaalbedragvandeopeen
aanslagbiljet verenigde aanslagenrioolheffing ofandereheffingen meerisdan€112,50
dochminderdan€2.500,00 is,viaautomatische incassoin10gelijketermijnenworden
betaald,waarvandeeerstetermijnvervaltopdelaatstedagvandemaandvolgendeop
diewelke indedagtekening vanhetaanslagbiljet isvermeldenelkvandevolgende
termijnentelkenseenmaandlater.
4
DeAlgemenetermijnenwet isnietvantoepassing opdeinheteerstelidgestelde
termijnen.
Artikel 12Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Hetcollegevanburgemeester enwethouders kannadere regelsgevenmetbetrekkingtotde
heffingendeinvorderingvanderioolheffing.
Artikel 13Inwerkingtreding en citeertitel
1
De'Verordening rioolheffing 2010"van 15december2009,wordt ingetrokken met
ingangvandeinhetderdelidgenoemdedatumvaningangvandeheffing,metdien
verstandedatzijvantoepassing blijft opdebelastbarefeitendiezichvoordiedatum
hebbenvoorgedaan.
2
Dezeverordening treedt inwerking met ingangvandedatumdieisgenoemd inde
bekendmakingvandeeerstewijziging Rioolheffing2010.
3
Dedatumvaningangvandeheffing isdedatumnadebekendmakingvandeeerste
wijzigingopdeverordening Rioolheffing 2010.
4
Dezeverordeningwordtaangehaaldals'eerstewijzigingVerordening rioolheffing2010'.
Aldusvastgesteraindeopenbare raadsvergadering van28september2010
Degriffier, /
Devoorzitter,

