
pilot voor financiële prikkels voor 
klimaatadaptatie op particulier terrein

Belastingdifferentiatie 
rioolheffing Son en 

Breugel



Agenda

1. Achtergrond
2. Ambitie, doelstellingen en beoogd resultaat
3. Betrokken partijen
4. Aanpak
5. Kennis
6. Planning



1. Achtergrond

1. Gemeentelijk RioleringsPlan 2016-2022
2. Visie “Klimaatbestendig Son en Breugel 2030”
3. Afkoppelsubsidie € 300,- per huishouden



2 Ambities-doelstellingen-beoogd resultaat

1. Klimaatbestendige leefomgeving realiseren
2. Alle objecten afkoppelen.
3. Voorkomen van grote vervangingsinvesteringen
4. Bewustwording en eigen verantwoordelijkheid inwoners

Ambitie
In 2017 heeft de gemeenteraad van Son en Breugel het plan 'Klimaatbestendig Son en Breugel 2030' 
vastgesteld. In dit beleid staat duidelijk verwoord dat de gemeente “de ‘openbare’ ruimte van Son en Breugel 
veerkrachtig wil inrichten, zodat de veranderingen in hitte, droogte en wateroverlast niet leiden tot grote 
schades en onnodig gevaar voor de volksgezondheid. Deze doelstelling wil de gemeente realiseren in goede 
samenwerking met de samenleving, het bedrijfsleven en de inwoners. Daarnaast willen de gemeente de 
eigen organisatie zo inrichten dat in 2020 de klimaataspecten droogte, wateroverlast en hitte integraal in al 
ontwikkelingsplannen wordt afgewogen.”



3 Betrokken partijen

Totstandkoming

1. Dienst Dommelvallei
2. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
3. Waterschap De Dommel
4. Interne organisatie & bestuur

http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/gemeentefinancien/financiele-nota-en-
verordening/verordening-op-de-heffing-en-de-invordering-van-rioolheffing-2020.aspx

http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/gemeentefinancien/financiele-nota-en-verordening/verordening-op-de-heffing-en-de-invordering-van-rioolheffing-2020.aspx


4 Aanpak

Verduurzamen rioolheffing 

Waarom zou je de gemeentelijke belastingen gebruiken voor 
duurzaamheidsdoelstellingen?
1. Groot bereik
2. Stimulerende werking

Het differentiëren van de rioolheffing maakt onderdeel uit van 
onderstaand een stappenplan/aanpak:
1. Stimuleren middels subsidie van € 300,- voor het afkoppelen van 

regenwater)
2. Belonen middels korting van € 50,- op rioolheffing
3. Verplichten middels gebiedsaanwijs (=mogelijke optie)



4 Aanpak



5 Plan van aanpak & planning

1. Bestuurlijk draagvlak creëren (raadsbesluit 7 februari 2019)
2. Start implementatie: 
• Watercoach
• Publiciteitscampagne en flyer
• Waterambassadeurs
• Workshops
• Afkoppelborden



6 Kennis

Op de volgende thema’s is/of wordt kennis ontwikkeld: 

1. Bestuurlijk draagvlak (Product: raadsbesluit)
2. Onderzoek juridische mogelijkheden (Product: belastingverordening)
3. Kennis met betrekking implementatie van belastingdifferentiatie communicatie- en 

participatietraject (Product: communicatieplan)
4. Administratieve verwerking (Product: monitoringsverslaglegging)



Vragen?


