Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Johan Robesin (PvZ) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL

statenstukken

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2013 nummer 383.
Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake Verdubbeling
belasting op leidingwater
(ingekomen 21-10-2013)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

Is uw College het eens met onze fractie,
dat een verdubbeling van de watertaks
hard zal aankomen bij het Zeeuwse
bedrijfsleven, dat over het algemeen
toch al hapt naar adem?

1.

De in het begrotingsakkoord van het Rijk
afgesproken verhoging van de belasting op
leidingwater (BoL) van 16,5 cent naar 33 cent
per kubieke meter zal inderdaad leiden tot
verhoging van de kosten bij het Zeeuwse
bedrijfsleven. Met name grootverbruikers van
leidingwater kunnen een aanzienlijke
kostenstijging verwachten aangezien het
belastbare maximum van 300 m³ (per WOZ
beschikking) wordt geschrapt. Op dit moment
is echter nog niet vast te stellen hoe groot de
kostenstijgingen zullen zijn, aangezien de
verhoging van de BoL nog moet worden
omgezet in wet-/regelgeving. Daarin zal bijv.
bepaald worden welke soorten water
(demiwater, industriewater, drinkwater)
wel/niet (extra) zullen worden belast.

2.

Deelt uw College onze zorg, dat door
een dergelijke onfatsoenlijke maatregel
het kostenniveau van veel bedrijven in
onze provincie onverantwoord negatief
uitpakt om de concurrentie te kunnen
weerstaan en werkgelegenheid in stand
te houden?

2.

Op dit moment kan geen algemene uitspraak
worden gedaan over het niveau van
kostenstijging. Wel kan een tentatieve
inschatting worden gemaakt, bijvoorbeeld
voor de bedrijven in de Zeeuws-Vlaamse
kanaalzone: ondernemingen in die regio
gebruiken zo'n 17 miljoen m³ behandeld
water per jaar. Dit betreft vooral een klein
aantal grote bedrijven, waardoor de
kostenstijging in totaal in het worst case
scenario (alle soorten behandeld water
worden dan zwaarder belast) circa
€ 5.500.000,- kan bedragen. Als absoluut
bedrag betreft dit een aanzienlijke
kostenpost. Echter: de bedrijven die dit het
meeste zullen voelen zijn de grootverbruikers
van water, en dat betreft vooral de industrie
waarvoor water een relatief bescheiden
kostenpost is, vergeleken met de kosten die
zij maken voor grond- en brandstoffen,
energie en personeel.

2
3.

Is uw College bereid om de VEMW te
steunen en in Den Haag aan de bel te
trekken, nu het nog kan?

3.

De Vereniging voor Energie, Milieu en Water
(VEMW) is de belangenbehartiger voor de
zakelijke energiegebruikers. De Nederlandse
overheid erkent de positie van VEMW.
De VEMW heeft ook Zeeuwse bedrijven als
leden. Als het Zeeuwse bedrijfsleven
aangeeft dat er behoefte zou zijn aan steun
vanuit de Provincie Zeeland tegen de BoLverhoging, dan zal een dergelijk verzoek op
dat moment beoordeeld worden.
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