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Belangrijkste inzichten werkgroep 
beslisondersteuning
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Bedoeld om op weg te helpen bij besluitvorming rond financiële prikkels voor klimaatadaptatie 



Doelen en opgaven
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Maatregelen en stakeholders
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Instrumentenmix
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Financiële prikkels
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Beslisboom rioolheffing indien wordt overwogen om de rioolheffing aan te passen

Start

Vast bedrag per perceel ja
Wil je dat elke aansluiting 

evenveel rioolheffing betaalt?
ja

Wil je dat een groot perceel van 
een bouwmarkt evenveel 

rioolheffing betaalt als een 
rijtjeswoning?

nee
nee

ja

Wil je dat een straat met 40 
rijtjeshuizen 4 keer zoveel betaalt 

als eenzelfde straat met 10 
vrijstaande woningen?

nee

Bedrag naar 
huishoudgrootte

ja
Wil je een sterke relatie met het 

profijtbeginsel?
ja

Wil je dat voor de inning van de 
rioolheffing de kosten zo laag 

mogelijk zijn?
ja

Wil je dat de rioolheffing 
afhankelijk is van het aantal 
bewoners in een woning?

ja
Wil je de rioolheffing baseren op 

de hoeveelheid afvalwater die 
wordt afgevoerd?

nee nee nee

Bedrag naar 
waterverbruik

Bedrag naar 
waterverbruik

Bedrag naar 
waterverbruik

nee

Wil je een beloningsprikkel 
geven als men hemelwater op 

eigen terrein houdt
ja

Houd de uitkomst van het 
afvalwater spoor aan

nee
Wil je de rioolheffing niet alleen 
op afvalwater, maar ook (deels) 

op hemelwater baseren?
nee

ja

Bedrag naar WOZ-waarde ja
Wil je dat voor de inning van de 
rioolheffing de kosten zo laag 

mogelijk zijn?
ja

Wil je een sterke relatie met 
kostenveroorzaking

ja
Wil je de rioolheffing baseren op 
de hoeveelheid hemelwater die 

wordt afgevoerd?

Bedrag naar 
kaveloppervlak

nee nee nee

Bedrag naar verhard 
oppervlak

Bedrag naar WOZ-waarde ja
Wil je een beloningsprikkel 

geven als men hemelwater op 
eigen terrein houdt

Bedrag naar 
kaveloppervlak

nee

Vast bedrag per perceel

Drie lessen



Drie lessen, vervolg
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§ Breng alle mogelijkheden in beeld (discussienota)
§ Ga op tijd op in gesprek met de gemeenteraad over de vraag wat zij 

belangrijk vindt bij het opleggen van een rioolheffing
§ Laat zien hoe rioolheffing kan helpen om bewoners te stimuleren zelf 

klimaatadaptieve maatregelen te treffen è

https://klimaatadaptatienederland.nl/publish/pages/190370/blauwe-nota-versie-23-juli-voor-bw-zonder-foto.docx


Voorbeeld effecten duurzame rioolheffing
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Drie stappen:
1. gebruikers betalen bijna allemaal een vast bedrag, aantal bewoners heeft kwijtschelding 
2. gebruikersdeel op basis van (een fictief) aantal bewoners en een eigenaren deel op basis WOZ-waarde
3. korting die eigenaren kunnen krijgen op de rioolheffing door hemelwater op eigen terrein te houden


