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1) Waarom is bij de rioolheffing het tarief voor éénpersoonshuishoudens gelijk aan het tarief voor niet-

     woningen met verbruik tot 250 m3?

Bij de omzetting van de rioolheffing  van verbruik per m3 naar een tarief per aansluiting is als 

uitgangspunt genomen dat verschuivingen in de lastendruk zo minimaal mogelijk blijven. Zo is de 

opbrengst van woningen en de opbrengst van niet-woningen gelijk gebleven. Voor de woningen is een 

basis tarief voor de éénpersoonshuishoudens bepaald met een verhoging voor de twee- en 

meerpersoonshuishoudens in de veronderstelling dat het werkelijke verbruik ook naar verhouding 

toeneemt. Voor de niet-woningen zijn we gestart met hetzelfde basistarief met daar bovenop een opslag 

voor het verbruik per m3. Dat is dus een keuze geweest bij de omzetting.

2) De dekkingsgraad voor de rioolheffing is 97%. Hoe lang kunnen we doorgaan met de extra 3% 

    verhoging van deze heffing? Is er dan genoeg financiële ruimte om ook in de toekomst de vervangingen

    van de riolering te bekostigen? 

In het Integraal Waterketen Plan (IWKP) 2019-2023 staat een financiële onderbouwing van de inkomsten 
(heffing) en de uitgaven. In deze financiële onderbouwing is voor de komende jaren de 3% verhoging per 
jaar meegenomen. Zeker voor de looptijd van het plan is dit het geval. Vanaf 2024 wordt er weer een 
nieuw plan vastgesteld met eventuele nieuwe beleidsregels (denk aan klimaatadaptatie) waar ook weer 
een nieuwe financiële onderbouwing aan vasthangt. Dan kan het er weer heel anders uitgaan zien. Dus t/
m 2023 is de 3% verhoging zeker van kracht en gewaarborgd. 

3) Welke diensten vallen onder Leges Titel III Dienstverlening vallend onder de Europese 

     dienstenrichtlijn?

De EDR is op 28 december 2009 in werking getreden. Het doel van de EDR is om de toegang tot 
dienstenmarkten in de Europese Unie te vereenvoudigen en om geen extra belemmeringen op te werpen 
voor iedere Europeaan om een dienst aan te vragen. Een vergunningstelsel valt alleen onder de EDR als 
het vergunningstelsel specifiek is gericht op dienstverrichters of dienstverleners. Slechts een beperkt 
aantal tarieven die in de tarieventabel zijn opgenomen, vallen onder de werking van de EDR en deze zijn 
doorgaans geclusterd in Titel III. Een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie heeft tot gevolg 
dat ook detailhandel in goederen een ‘dienst’ betreft in de zin van de Dienstenrichtlijn. Dit heeft tot gevolg 
dat de legesonderdelen zoals Markten (de vergunning) en Winkeltijdenwet nu ook vallen onder de EDR.

Mede gelet hierop zijn in Leiderdorp de diensten geclusterd in Titel III. De diensten die zijn opgenomen in 



de huidige tarieventabel (Titel III) ‘vallen’ zondermeer onder de Europese Diensten Richtlijn (EDR). Het 
gaat dan ondermeer om het hoofdstuk Horeca en Evenementen.

4) Waarom is voor deze Leges Titel III het dekkingspercentage slechts 33%?

Naar aanleiding van deze vraag is de berekening voor de onderdeel nog eens nagelopen. Het ziet er naar 

uit dat de raming van de baten onder titel III sub 2 Evenementen en markten te laag is opgenomen door 

een formulefout in het rekenblad. Het bedrag van € 1.279 moet verhoogd worden met € 9.721. Rekening 

houdend met deze correctie komt het dekkingspercentage op 53,7%. Dat percentage is ook vergelijkbaar 

met de dekkingsgraad op titel III in 2020 van 55%. De formulefout is inmiddels in het rekenblad 

aangepast.


