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De VVD heeft vragen naar aanleiding van de tarieven OZB 2017. Excuses voor de late indiening van deze vragen. 
  
In 2016 zijn de volgende tarieven vastgesteld  
  

 
  
Voor 2017 worden de volgende tarieven voorgesteld. 
  

Belastingtarieven  
1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het  
percentage bedraagt voor:  
a. de gebruikersbelasting                                                                                            0,2544 %;  
b. de eigenarenbelasting:  
1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen   0,1677 %;  
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen  0,3197 %. 
  
Uitgangspunt van de vastgestelde begroting 2017 is dat de opbrengst OZB ongewijzigd blijft, elke wijziging in tarieven zou dus 
een gevolg moeten zijn van een hogere of lagere OZB waarde waarover geheven wordt. 



2 
 

In de bijlage hebben wij de tarieven 2016 en 2017 naast elkaar gezet en de mutatie in OZB waarde die we daaruit afleiden. 
Voor de woningen lijkt ons een gemiddelde waarde verhoging van 2,16% aannemelijk maar wij ontvangen graag een bevestiging 
hiervan. 
Voor de niet-woningen lijkt ons een OZB waarde die 9% respectievelijk 23 % lager is dan een jaar eerder niet direct 
geloofwaardig. 
Graag verzoeken wij een controle of de tarieven correct zijn voorgesteld en indien dit het geval is een toelichting op de stijging 
van de tarieven.  

 
 
Het klopt dat er een gemiddelde waardestijging bij de woningen is en dat er meer woningen zijn bijgekomen. 
Bij de niet-woningen is er een behoorlijke waardedaling, uit de bezwaarronden 2016 is gebleken dat er veel objecten 
in waarde zijn verlaagd; hierbij zit ook het ziekenhuis die aanzienlijk is gedaald, dit vindt zijn oorzaak in jurisprudentie 
waaruit is gebleken dat er meer onderdelen vrijgesteld dienen te worden.  
Tevens is er meer leegstand dan voorgaande jaren, is er een lagere waardering door de verlaging van de huurcijfers 
bij de niet-woningen en zijn er bij de agrarisch objecten meer onderdelen vrijgesteld die voorheen wel in de heffing 
werden betrokken. In de vorige waardering is daar toen geen rekening mee gehouden waardoor de totale waarde 
voor de gebruikers niet-woningen lager is.  
Bij de waardering niet-woningen gebruikers  is rekening gehouden met woningonderdelen die vrijgesteld zijn voor 
gebruikersbelasting. 
Ook is er rekening gehouden met de facultatieve en verplichte vrijstellingen gebruikers en eigenaren.  
 
Uiteindelijk is gekeken naar de opbrengst zoals in de begroting bepaald; het houdt dus in dat de tarieven gestegen 
zijn, maar dat de waarden gedaald zijn. Per individueel object is niet aan te geven of een aanslag OZB zal dalen, 
gelijk blijven of stijgt, dit is afhankelijk van de uiteindelijk vastgestelde waarde en die kan dus gedaald, gestegen of 
gelijk zijn gebleven. 
 
De controle is uitgevoerd door SP71 en dit is hedenmorgen nogmaals gecontroleerd door SP71 en goed bevonden.  

 


