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Opbrengst provinciale belasting fors hoger 
Stijging gemeentelijke woonlasten lager dan ooit gemeten 
 

 

De stijging van de gemeentelijke woonlasten is met 0,9 procent lager dan ooit 

eerder gemeten en ook lager dan de inflatie. De onroerendezaakbelasting is wel 

meer verhoogd dan afgesproken, maar de gemiddelde afvalstoffenheffing daalt en 

de rioolheffing is nog nooit zo weinig gestegen. Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale 

Lasten die COELO vandaag presenteert. COELO (Centrum voor onderzoek van de 

economie van de lagere overheden) is een onderzoeksinstituut verbonden aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. 

 

De gemeentelijke woonlasten voor huiseigenaren bestaan uit de onroerendezaakbelasting 

(ozb), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Bunschoten is het goedkoopst met 514 euro, 

Wassenaar het duurst met 1.183 euro. Gemiddeld betalen meerpersoonshuishoudens dit 

jaar 704 euro aan hun gemeente. Dat is 0,9 procent (6 euro) meer dan vorig jaar.  

Het is al het derde jaar dat de stijging van de gemeentelijke woonlasten lager is dan de 

inflatie. Die bedraagt 1,5 procent. De beperkte stijging van de gemeentelijke woonlasten 

komt vooral doordat de grootste heffing, de afvalstoffenheffing, niet stijgt maar daalt. Ook 

de stijging van de rioolheffing is lager dan ooit, zie de figuur. 

 

Afvalstoffenheffing daalt 
Gemiddeld betalen huishoudens 261 euro aan afvalstoffenheffing. Dat is 3,85 euro minder 

dan in 2013 (-1,5 procent). Dit is al het vierde jaar op rij dat de afvalstoffenheffing daalt. 

Gemeenten besparen op de kosten en geven het voordeel door aan de burger. De 

ontwikkeling verschilt per gemeente. In Smallingerland daalt het tarief met 21 procent het 

meest. Dit betreft een eenmalige korting. De stijging is in Eemsmond het hoogst (100 

procent). Toch is het tarief in Eemsmond nog steeds het laagst. Een 

meerpersoonshuishouden betaalt maar 48 euro. Dat komt doordat een groot deel van de 

afvalkosten uit andere inkomsten wordt betaalt. In Wassenaar betalen 

meerpersoonshuishoudens het hoogste tarief (438 euro).  

 

 

 

 



Figuur: Stijging tarief rioolheffing en afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden (%) 

 
 

Rioolheffing 
De rioolheffing stijgt dit jaar gemiddeld met 1,6 procent (3,01 euro). Dat is bijna gelijk aan 

de inflatie (1,5 procent) en daarmee de kleinste stijging sinds de COELO-Atlas verschijnt. 

Meerpersoonshuishoudens betalen het minst in Lelystad (70 euro) en het meest in Brummen 

(373 euro). Het gemiddelde komt op 186 euro. De rioolheffing stijgt met 28 procent het 

sterkst in Oosterhout. Dat komt doordat in 2013 een deel van de rioleringskosten werd 

betaald uit de reserves en in 2014 niet meer. Het tarief daalt het sterkst in delen van de 

voormalige gemeente Boarnsterhim. Deze gemeente is opgesplitst; de inwoners die nu deel 

uitmaken van Heerenveen betalen 36 procent minder voor de rioolheffing dan in 2013.  

 

Ozb 
Gemiddeld betaalt een huishouden 256 euro aan ozb. Alleen eigenaren van woningen 

betalen ozb, huurders niet. Inwoners van Texel betalen het minst aan ozb (gemiddeld 117 

euro), in Blaricum betalen inwoners het meest  633 euro. Het gemiddelde ozb-tarief voor 

woningen stijgt met 2,7 procent. De stijging is met 33 procent het sterkst in Vlagtwedde, en 

het kleinst in het deel van het voormalige Boarnsterhim dat nu deel uitmaakt van de nieuwe 

gemeente De Friese Meren. Het ozb-tarief voor niet-woningen (bedrijfspanden) stijgt met 

2,3 procent.  

 

Macronorm ozb overschreden 
Elke gemeente mag de ozb-tarieven zo hoog maken als zij wil. Maar de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten heeft met de rijksoverheid afgesproken dat de ozb-opbrengst van 

alle gemeenten samen niet meer dan 2,45 procent mag stijgen. Dit heet de macronorm. De 

ozb-opbrengst stijgt echter harder: met 2,75 procent. Gemeenten halen 11 miljoen meer 

binnen dan de norm toelaat Maar hoe erg is dat?. De ozb is een kleine belasting, goed voor 

niet meer dan 1,6 procent van de landelijke belastingopbrengst. Door de overschrijding van 



de macronorm stijgt de totale belastingopbrengst in Nederland met slechts 0,005 procent 

meer dan de bedoeling was.  

 

Steeds vaker toeristenbelasting, maar minder hondenbelasting 
De gemiddelde toeristenbelasting stijgt met 2,2 procent. De beperkte stijging komt deels 

doordat de toeristenbelasting in een aantal gemeenten afhankelijk is van de 

overnachtingsprijs. Deze is door de recessie op veel plekken gedaald. Zes gemeenten 

voeren een toeristenbelasting in. Dat komt steeds meer voor: in 2012 voerden 10 

gemeenten een toeristenbelasting in, in 2013 waren dat er net als dit jaar zes. De 

hondenbelasting daalt gemiddeld met 0,1 procent. Negen gemeenten schaffen hun 

hondenbelasting dit jaar af. De toeristenbelasting en de hondenbelasting leveren overigens 

weinig op vergeleken met de ozb.  

 

Opbrengst provinciale belasting fors hoger 

Autobezitters betalen de provincie opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Het tarief stijgt 

gemiddeld met 0,7 procent. De opbrengst stijgt met 4,7 procent echter veel sterker. 

Provincies houden er bij het vaststellen van de tarieven geen rekening mee dat dit jaar meer 

auto’s onder de motorrijtuigenbelasting vallen dan in 2013. De vrijstelling voor zuinige 

auto’s vervalt, en die voor oldtimers is beperkt. De tarieven gaan echter niet omlaag, 

behalve in Limburg. 

 

Noot voor de pers 
Meer informatie: Corine Hoeben, tel. 050 3633766, Maarten Allers, tel. 050 3633745 of 

Lieneke Janzen tel. 050 3633623, e-mail coelo@rug.nl. 

Veel tarieven zijn te vinden op www.coelo.nl. 

M.A. Allers, C. Hoeben, L. Janzen, M. van Gelder, J. B. Geertsema, en J. Veenstra, Atlas van 

de lokale lasten 2014, Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macro- en 

microniveau. COELO, Groningen, ISBN 978 90 76276 89 2.  
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Rijksuniversiteit Groningen 

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese research-universiteiten en is 

internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar 

omgeving. Talent, ambitie en prestatie van de 25.000 studenten en 5.500 medewerkers worden waar 

mogelijk gehonoreerd. 

 



Tabel 1 Tarievenoverzicht 2014

Laagste Gemiddelde Hoogste Laagste Hoogste
Gemeenten
Ozb woning (eigenaar)a 0,0451% 0,1184% 0,2300% -24% 2,7% 33%
Ozb niet-woning (eigenaar)a 0,0623% 0,2313% 0,4752% -24% 2,8% 36%
Ozb niet-woning (gebruiker) a 0,0489% 0,1830% 0,3836% -36% 1,6% 59%
Reinigingsheffingb 48 261 438 -21% -1,5% 100%
Rioolheffingb 70 186 373 -36% 1,6% 28%
Rioolheffing bedrijf verbruik 100 m3 0 190 684 -62% 1,9% 100%
Rioolheffing bedrijf verbruik 200 m3 0 202 684 -42% 2,2% 55%
Rioolheffing bedrijf verbruik 300 m3 0 228 792 -61% 2,2% 105%
Rioolheffing bedrijf verbruik 400 m3 0 259 1.056 -71% 2,6% 161%
Rioolheffing bedrijf verbruik 500 m3 0 298 1.320 -77% 3,1% 216%
Rioolheffing bedrijf verbruik 2100 m3 0 1.057 5.400 -94% 1,8% 320%
Rioolheffing bedrijf verbruik 2500 m3 0 1.213 6.420 -95% 2,0% 391%
Rioolheffing bedrijf verbruik 6000 m3 0 2.752 15.305 -98% 2,6% 890%
Rioolheffing bedrijf verbruik 30.000 m3 0 12.046 77.440 -100% 3,0% 2010%
Woonlastend 514 704 1.183 -16% 0,9% 13%

Toeristenbelastinge 0,45c 1,63 5,47 -9% 2,2% 290%
Hondenbelasting 9,96c 61,59 126,80 -49% -0,1% 37%

Paspoort 41,20 50,28 51,15 -1% 0,1% 5%
Identiteitskaart 33,25 41,82 42,55 -3% 0,1% 5%
Rijbewijs 25,00 38,22 38,48 -43% -12,3% 28%
Uittreksel GBA 0,00 10,30 17,95 -35% 5,4% 121%

Omgevingsvergunning dakkapel 10.000 eurog 37 346 844 -88% 1,8% 121%
Omgevingsvergunning uitbouw 45.000 eurog 485 1.317 2.719 -56% 1,9% 107%
Omgevingsvergunning nieuwbouw 140.000 eurog 1.820 4.060 7.588 -33% 2,4% 105%

Provincies
Opcenten motorrijtuigenbelastingf 188 224 263 -3,9% 0,7% 4,3%

Waterschappen
Zuiveringsheffingb 136 167 276 -16,0% 1,7% 8,7%

Watersysteemheffing
Ingezetenen 36 74 114 -19,4% 5,5% 33,9%
Gebouwda 0,0168% 0,0320% 0,0584% -23,2% 0,9% 16,0%
Ongebouwd 1 60 181 -98,6% -1,9% 40,0%
Natuur 1,49 4 7 -51,0% 7,1% 144,2%
Wegenheffing
Ingezetenen 11 2,34 49 -2% 2% 6%
Gebouwda 0% 0,001% 0,030% 1% -2,5% 7%
Ongebouwd 10 1,32 35 -3% 5% 29%
Natuur 0 0,02 4 7% 20% 106%

b Meerpersoonshuishouden.
c Wordt niet overal geheven.

e Hotelovernachting.
f Auto van 1.150 kg, benzinemotor, op jaarbasis.

d Het bedrag dat een meerpersoonshuishouden in een woning met gemiddelde waarde betaalt aan ozb, 
   rioolheffing en reinigingsheffing, na aftrek van een eventuele heffingskorting.

g Bouwsom exclusief btw; tarief inclusief welstand.

Tarief in euro’s of procenten Verandering t.o.v. 2013
Mutatie van 
gemiddelde

a Het ozb-tarief en het tarief van de heffing gebouwd zijn allebei een percentage van de woz-waarde. 
   De verandering ten opzichte van 2013 is gecorrigeerd voor de waardemutatie van de onroerende zaken.

 


