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Circulaire economie en lokale belastingen

MBB 2020/34

Monsma, A.P.

In deze beschouwing wordt ingegaan op de relatie tussen de circulaire economie en belastingen van lokale overheden.
Daarbij worden voorbeelden besproken van circulaire initiatieven binnen gemeenten, waterschappen en provincies en de
wijze waarop lokale heffingen deze initiatieven kunnen bekostigen of stimuleren. Geïnventariseerd wordt of in dit verband
aangehaakt kan worden bij strategieën die hoog op de R-ladder staan of bij verduurzaming die vroeg in het productieproces
plaatsvindt, omdat dit het meest effectief is voor de transitie naar een circulaire economie. Voor de WOZ/ozb wordt
voorgesteld bestaande agrarische vrijstellingen te beperken tot de kringlooplandbouw.

1. Inleiding

Duurzaamheid is een actueel thema. En dat is eigenlijk een contradictio in terminis, want bij duurzaamheid gaat het niet
om het ‘nu’ of de korte termijn, maar juist om bestendigheid, dus om de lange termijn.

Belastingen maken deel uit van de samenleving en daarmee ook van de gewenste duurzame samenleving. Belastingen
kunnen zorgen voor de middelen om publieke taken en (duurzame) voorzieningen mee te bekostigen, maar belastingen
kunnen ook sturend worden ingezet om een bepaald ‘duurzaam doel’ te bereiken.

In deze beschouwing ga ik in op het begrip duurzaamheid en meer in het bijzonder het subthema van een circulaire
economie (onderdeel 2). Vervolgens leg ik de relatie met lokale belastingen: hoe kunnen deze helpen bij de bekostiging van
circulaire initiatieven, de overgang naar een circulaire economie stimuleren of deze in ieder geval niet belemmeren
(onderdeel 3)? Ik zal enkele voorbeelden van circulaire initiatieven bespreken in relatie tot de heffingen van gemeenten,
waterschappen en provincies (onderdeel 4) en sluit af met een conclusie (onderdeel 5). 

2. Duurzaamheid en circulaire economie

Duurzaamheid is een containerbegrip. Volgens een oude editie van het woordenboek Van Dale is de betekenis van
duurzaam: 1. geschikt, bestemd om te duren, weinig vergankelijk; 2. lang aanhoudend, gedurig; en 3. voor lange duur.
Hieruit blijkt reeds dat de focus bij duurzaamheid niet op de korte, maar op de lange termijn ligt. Als we spreken over een
duurzame samenleving, gaat het dus om een samenleving die op de lange termijn kan blijven bestaan.

De Verenigde Naties hebben hiertoe de ‘Sustainable Development Goals’ vastgesteld.  Deze doelen zien op een
duurzame ontwikkeling van de wereld op het gebied van vrede en veiligheid, economie, milieu en een eerlijke
welvaartverdeling.

Het milieu komt terug in de omschrijving van het begrip ‘duurzaam’ in de nieuwe editie van het woordenboek: het milieu
weinig belastend. Dit hee� te maken met de notie dat de aarde door (onder meer) vervuiling of uitputting op de lange
termijn voor mensen onbewoonbaar zou kunnen raken.
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Earth Overshoot Day
Op 22 augustus 2020 zal het ‘Earth Overshoot Day’ zijn: de dag waarop we in de hele wereld meer grondstoffen en
hulpbronnen hebben gebruikt dan de aarde in één jaar kan produceren.  Als iedereen zou leven zoals we in Nederland
doen, zou deze dag overigens al op 3 mei 2020 hebben plaatsgevonden.  In de afgelopen decennia is ‘Earth Overshoot
Day’ steeds vroeger in het jaar komen te liggen.  Dat betekent dat we de aarde steeds meer uitputten en dit staat haaks
op het ideaal van een duurzame samenleving.

Klimaatakkoord
Het gesloten Klimaatakkoord  hee� als doel het terugdringen van de CO2-uitstoot, teneinde de opwarming van de aarde

tegen te gaan. Om dit te bereiken is de aandacht vanuit de overheid momenteel met name gericht op de energietransitie
(van ‘grijze’ naar ‘groene’ energie) en op het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen. Niet minder belangrijk
voor een duurzame samenleving is echter het beperken van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen voor
het maken van producten en het produceren van voedsel. Hergebruik en het beperken van het gebruik van nieuwe, eindige
hulpbronnen dragen bovendien bij aan het beperken van de CO2-uitstoot.  Het deelthema ‘circulaire economie’ binnen

het overkoepelende thema ‘duurzaamheid’ bestrijkt dit onderwerp.

Circulaire economie
Het ideaal van een circulaire economie is dat er niet onnodig nieuwe grondstoffen worden aangeboord voor het maken van
nieuwe producten, maar dat zoveel mogelijk materialen worden hergebruikt, uit afval nieuwe grondstoffen worden
gewonnen en er zo min mogelijk restafval overblij� dat niet opnieuw nuttig gebruikt kan worden. Ook het beperken van
transport helpt bij het beperken van het gebruik van grondstoffen (brandstof/energie). Reeds bij het ontwerp van nieuwe
producten moet in dit verband worden nagedacht over de noodzaak van het nieuwe product, de mogelijkheid van het
gebruiken van restproducten als grondstof, het beperken van het transport van grondstoffen, halffabricaten en producten
en het, na gebruik van het product, kunnen hergebruiken van zoveel mogelijk onderdelen van het product. Zo kan een
kringloop ontstaan.

R-ladder

Er is in dit kader een voorkeursvolgorde vastgesteld, de zogenoemde R-ladder. Hoe hoger op de ladder, hoe beter voor het
behalen van de circulaire doelen. In volgorde van hoog naar laag staan op de Engelstalige R-ladder: 1. Refuse/Rethink; 2.
Reduce; 3. Re-use; 4. Repair; 5. Refurbish; 6. Remanufacture; 7. Re-purpose; 8. Recycle; 9. Recover.

Recyclen, waar de meeste mensen bij een circulaire economie aan denken, staat gezien deze ladder dus erg laag. Meer
winst is te behalen met de hogere treden op de ladder. Milieucentraal hee� voor consumenten een informatieblad gemaakt
met tips.  Bij trede 2 (reduce) staan bijvoorbeeld de volgende tips vermeld: leen of deel producten in plaats van ze te
kopen, kies afvalarme alternatieven (bijvoorbeeld digitale krant in plaats van papieren krant), koop tweedehands of
refurbished, gebruik producten die geschikt zijn voor meermalig gebruik, weer reclame- en ander drukwerk, koop
producten die lang meegaan en print minder en dubbelzijdig.

Het Planbureau voor de Leefomgeving hee� de ladder iets gecomprimeerd weergegeven in een plaatje  en bekijkt de
ladder meer vanuit de kant van de producent:
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Nederlandse akkoorden en vastgestelde doelen

Om toe te werken naar een circulaire economie zijn in Nederland inmiddels verschillende akkoorden gesloten en
beleidsdoelen geformuleerd. Ik noem in dit kader het rijksbrede programma Nederland circulair in 2050,  het
Grondstoffenakkoord,  de vijf transitieagenda’s  en het Uitvoeringsprogramma 2019-2023.  Binnen deze
programma’s en akkoorden zijn vijf prioritaire ketens vastgesteld: biomassa & voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw
en consumptiegoederen. Voor deze vijf grondstoffenketens zijn aparte doelen en programma’s vastgesteld, die samen
moeten leiden tot het hoofddoel: een volledig circulaire economie in Nederland in 2050. Als tussendoel is afgesproken dat
in 2030 50% minder primaire grondstoffen (zoals minerale, fossiele en metalen grondstoffen) worden gebruikt. Ook is
afgesproken de voortgang van de projecten te monitoren.

De nationale akkoorden passen binnen de afspraken op internationaal en Europees niveau. Ik noem hierbij met name het
Klimaatakkoord van Parijs  en de Green Deal.

In aanvulling op de landelijke akkoorden zijn ook op lokaal niveau doelen geformuleerd. Zie bijvoorbeeld de vereniging
Circulair Friesland, waarin de Friese overheden (provincie en gemeenten) participeren,  en het Ontwikkelplan
Circulaire Economie Metropoolregio Amsterdam,  maar ook de plannen van de grote steden Utrecht,
Amsterdam  en Rotterdam.  Om de samenwerking tussen de verschillende overheden te bevorderen op
gezamenlijke maatschappelijke thema’s (zoals duurzaamheid) is het Interbestuurlijk Programma (IBP) opgezet.

3. Belastingen en duurzaamheid
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Fiscaliteit maakt onderdeel uit van de duurzame samenleving
Het realiseren van een duurzamere samenleving hee� invloed op allerlei onderdelen van de samenleving en ons dagelijks
leven. In de bewoordingen van het Nederlandse Klimaatakkoord: ‘Burgers en bedrijven staan voor een reeks beslissingen
die van invloed zijn op hoe we wonen, ons verplaatsen, wat we eten, de producten die we kopen, hoe we ons geld
verdienen.’

De fiscaliteit staat niet los van de samenleving en de veranderingen die daarin plaatsvinden. Enerzijds hee� de
verduurzaming gevolgen voor de belastingheffing, bijvoorbeeld in de zin dat de (omvang van de) grondslag voor de heffing
kan wijzigen en de verwachte opbrengst kan veranderen, anderzijds kan de inrichting van het belastingstelsel ook invloed
hebben op het proces van de verduurzaming. Belastingen kunnen eventueel belemmerend of juist stimulerend werken.

Rijksbelastinggebied en circulaire economie
Er is inmiddels steeds meer aandacht voor de wisselwerking tussen belastingheffing en de verduurzaming van de
samenleving. De Bouwstenenrapporten voor een beter belastingstelsel zijn hier een recent voorbeeld van.  Op
rijksbelastingniveau wordt nagedacht over het verminderen van de lasten op arbeid en het verschuiven van de
belastingdruk naar bijvoorbeeld milieuheffingen. Zo wordt onder meer als optie genoemd het uitfaseren van vrijstellingen
in de energiebelasting voor de industrie, het invoeren van BPM met CO2-grondslag voor bestelauto’s, het invoeren van een

vliegbelasting (ook voor vrachtvliegtuigen) en het invoeren/differentiëren van brandstofaccijnzen naar de mate van
vervuiling.  In vergelijking met andere landen is in Nederland de belasting op arbeid relatief hoog. Voor de
verduurzamingsopgave vormen arbeidslasten een belemmering, omdat in vergelijking met de traditionele economie en de
huidige productiewijze een duurzamere vorm van produceren arbeidsintensiever is. In het kader van de circulaire
economie kost het hergebruiken van materialen bijvoorbeeld meer menskracht en manuren dan het produceren en
gebruiken van nieuwe materialen als grondstof en het verbranden van het restmateriaal van oude producten.

Het Planbureau voor de Leefomgeving hee� in 2017 het rapport ‘Fiscale vergroening: belastingverschuiving van arbeid
naar grondstoffen, materialen en afval’ uitgebracht. Hierin is onder meer overwogen dat voor het heffen van een
regulerende milieubelasting aanleiding bestaat, indien de milieuschade die ontstaat door grondstoffengebruik niet reeds is
verdisconteerd in de marktprijs. Belastingheffing is gerechtvaardigd om dit marktfalen te repareren. Het planbureau hee�
onderzocht welke grondslagen zich het beste lenen voor het heffen van een milieubelasting en hee� hiervoor een analyse
gemaakt van de verdeling van de totale milieuschade over de verschillende schakels in de productieketens van materialen,
eindproducten en afvalproducten in Nederland. Hieruit blijkt dat het grootste gedeelte van de milieuschade is gekoppeld
aan de productiefase (bewerking van grondstoffen tot bruikbaar materiaal of halffabricaat en tot eindproduct) en aan de
opwekking en het gebruik van energie bij verkeer en vervoer, eveneens vaak in de productiefase. In dit verband, en mede
gelet op effectiviteit en doelmatigheid, wordt als optie genoemd het belasten van fossiel grondstoffengebruik in de
productiefase met de reeds bestaande energiebelastingen. Verder wordt in de afvalfase genoemd: het belasten van export
van afval met afvalstoffenbelasting en het minimaliseren van de vrijstellingen van deze belasting.

In vervolg hierop hee� de SER in 2018 onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van het inzetten van financiële
beleidsinstrumenten, waaronder rijksbelastingen, bij het streven naar een circulaire economie.  Daarin worden als
belastingopties genoemd: inputbelastingen (belasting op grondstoffen zoals kritische aardmetalen), emissiebelastingen
(belasting op schadelijke uitstoot bij de productie), outputbelastingen (belasting op het halffabricaat of eindproduct),
aanschaf- en gebruiksbelastingen bij de consument op vervuilende producten en afvalstoffenbelastingen (op dumping,
export en storten/verbranden van afval). Zie voor een illustratie van de mogelijke belastingen in de productiefase figuur 4.4
uit het SER-rapport :
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De SER concludeert dat het inzetten van financiële instrumenten met name gericht moet zijn op doelen hoger op de R-
ladder. De SER plaatst ook kanttekeningen: er zal bijvoorbeeld aandacht besteed moeten worden aan de effectiviteit en
maatschappelijke aanvaardbaarheid van belastingen, de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid en de wisselwerking met
andere maatregelen op het gebied van duurzaamheid, zoals de maatregelen gericht op de energietransitie.

Europees belastinggebied en circulaire economie
Op Europees niveau wordt een Europese belasting op niet-gerecycleerd kunststof verpakkingsafval ingevoerd per 1 januari
2021 en wordt nagedacht over een koolstofcorrectie aan de grens van Europa (om te voorkomen dat productie naar buiten
Europa wordt verplaatst zonder te voldoen aan de binnen Europa strenge regels voor uitstoot van koolstof) en over een
vernieuwing en uitbreiding van het systeem van de handel in emissierechten (ETS).

Dit past binnen het overkoepelende klimaatbeleid van de EU. In 2019 werd de Green Deal vastgesteld door de Europese
Commissie.  In de Green Deal is onder meer bepaald dat de milieubelastingregels opnieuw zullen worden bezien. In
maart 2020 werd ter uitvoering van de Green Deal het nieuwe Actieplan Circulaire Economie opgesteld, dat het eerdere
actieplan uit 2015 vervangt.  Ook in dit actieplan worden milieubelastingen genoemd als middel om de circulaire
economie te stimuleren.

Lokaal belastinggebied en circulaire economie
Ook op lokaal belastinggebied is steeds meer aandacht voor de belemmeringen die lokale heffingen kunnen opleveren
voor de verduurzaming en de mogelijkheden het lokale belastinggebied anders in te richten om deze belemmeringen weg
te nemen of de verduurzaming juist te stimuleren.

Circulaire economie en lokale belastingen
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Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar de wisselwerking tussen lokale belastingen en de energietransitie binnen de
gebouwde omgeving (‘van het gas af’).  De circulaire economie lijkt in verhouding tot de energietransitie minder
aandacht te krijgen. Daarom wil ik daar in deze beschouwing graag nader op ingaan. Daartoe behandel ik
achtereenvolgens een algemeen denkkader, aandachtspunten bij de effectiviteit van lokale fiscale maatregelen en noem ik
enkele circulaire initiatieven binnen gemeenten, waterschappen en provincies in relatie met de belastingheffing door deze
overheden. Vanwege de veelheid en verscheidenheid van de initiatieven zal ik binnen het bestek van deze beschouwing
niet volledig kunnen zijn. Wellicht vormt dit wel aanleiding voor nieuw onderzoek en nieuwe denkrichtingen.

Algemeen denkkader

Voor een algemeen denkkader over verduurzaming en lokale belastingen verwijs ik naar het essay dat A.W. Schep hierover
schreef in opdracht van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Hieruit volgt in de eerste plaats dat onderscheid gemaakt moet worden tussen enerzijds het bekostigen van verduurzaming
uit de opbrengst van belastingen en anderzijds het stimuleren van verduurzaming door middel van belastingen. De eerste
variant – bekostiging – sluit het beste aan bij de budgettaire functie van belastingen en is qua toepassing fiscaal-juridisch
het minst risicovol voor lokale overheden. De tweede variant – stimulering – gaat uit van een instrumenteel gebruik van
heffingen. Bij het stimuleren van duurzaam gedrag kan gedacht worden aan het lager belasten van dit gedrag of het hoger
belasten van niet-duurzaam gedrag. Dit kan op verschillende manieren gerealiseerd worden, bijvoorbeeld door het
invoeren van een nieuwe belastbare categorie (belastbaar feit, belastingobject, belastingsubject), het invoeren van
tariefdifferentiatie of het invoeren van vrijstellingen.

In de tweede plaats poneert Schep een afwegingskader voor de variant van stimulering. Enerzijds moet de lokale overheid
zich afvragen of de maatregel fiscaal-juridisch kan. Daarbij moet de lokale overheid blijven binnen de grenzen van haar
regelgevende bevoegdheid op fiscaal terrein, die worden bepaald door het gesloten stelsel van belastingheffing (de wet in
formele zin bepaalt de heffingsbevoegdheid), het verbod op heffing naar draagkracht, het winstverbod bij retributies en de
algemene beginselen van behoorlijke wetgeving. Anderzijds moet de lokale overheid zich bij de keuze voor stimulering van
duurzaam gedrag afvragen of de maatregel effectief is, dat wil zeggen dat het doel (verduurzaming) daadwerkelijk bereikt
wordt. Van slechts enkele lokale fiscale maatregelen is uit onderzoek gebleken dat deze effectief zijn. Tot slot moet de
lokale overheid zich afvragen of de maatregel (politiek) wenselijk is, mede gezien eventuele neveneffecten of mogelijk
gunstigere alternatieve opties buiten de fiscaliteit, en of de maatregel uitvoerbaar is.

Aandachtspunten bij stimulering circulaire economie

In aanvulling op het hiervoor kort weergegeven denkkader noem ik voor de effectiviteit van lokale fiscale maatregelen
gericht op het stimuleren van een circulaire economie de volgende aandachtspunten.

In de eerste plaats beveelt het Planbureau voor de Leefomgeving aan om de maatregelen te richten op de productiefase,
omdat daar de meeste circulaire winst valt te behalen. Daarbij loont het vooral de fiscale stimulans zo vroeg mogelijk in de
productiefase te laten optreden. In de afvalfase doet Nederland het niet zo slecht en valt er minder winst te behalen. De
vraag is echter of de bestaande lokale heffingen wel aan kunnen sluiten bij de productiefase en de circulaire initiatieven die
in die fase worden genomen. De geijkte lokale milieugerelateerde heffingen, zoals de gemeentelijke afvalstoffenheffing en
rioolheffing en van het waterschap reinigingsrechten en de zuiveringsheffing, sluiten juist aan bij de afvalfase.

In de tweede plaats is het voor de effectiviteit van de maatregel van belang op welke trede van de R-ladder de maatregel
gericht is. De SER adviseert de overheid haar maatregelen zo hoog mogelijk op de R-ladder te richten. Maatregelen gericht
op recycling of het winnen van nieuwe grondstoffen uit afval dienen weliswaar de circulaire economie, maar zijn minder
effectief voor het bereiken van een circulaire samenleving dan maatregelen gericht op bijvoorbeeld het verminderen van
grondstoffengebruik en het hergebruik van producten (beide hoger op de R-ladder). De vraag is of de bestaande lokale
heffingen hiervoor geschikt of toereikend zijn. De hiervoor al genoemde gemeentelijke afvalstoffen- en rioolheffing en de
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zuiveringsheffing van het waterschap zijn tot nu toe voornamelijk gebruikt voor stimulering van lager op de R-ladder
staande initiatieven, zoals recycling.

In de derde plaats zal rekening moeten worden gehouden met de andere businessmodellen in een circulaire economie ten
opzichte van de traditionele businessmodellen in een lineaire economie. Businessmodellen binnen een circulaire
economie zijn bijvoorbeeld statiegeld, deeleconomie, verhuur, lease en industriële symbiose. Een van de circulaire ideeën
is dat niet het eigendom of bezit van een product wordt verkocht, maar het kunnen gebruiken ervan. In die gedachte koopt
bijvoorbeeld niet iedereen hetzelfde gereedschap, maar leen of huur je het gereedschap als je het nodig hebt en komt het
weer beschikbaar voor een ander als je er zelf klaar mee bent. Indien je bij deze circulaire gedachte wilt aansluiten als
overheid, kun je er bijvoorbeeld voor kiezen vooral het bezit of het eigendom van goederen te belasten en minder het
gebruik ervan. Of om de producten die worden gedeeld lager te belasten. Ik noem als voorbeeld het niet-heffen van de
gemeentelijke parkeerbelasting voor het parkeren van deelauto’s (net als voor elektrische auto’s).

In de vierde plaats is voor de effectiviteit van een fiscale maatregel relevant of de vraag naar het product of de dienst
prijselastisch is. Van huishoudelijk waterverbruik is bijvoorbeeld bekend dat dit niet erg prijselastisch is en dat een hogere
rioolheffing op de inname van water daarom niet effectief is.  Ook is het maar de vraag of de tarieven van lokale
belastingen hoog genoeg (kunnen) zijn om een effectieve prijsprikkel te kunnen geven. Voor wat betre� gemeentelijke
belastingen zijn de opbrengsten van de onroerendezaakbelastingen (hierna: ozb) en de riool- en reinigingsheffingen de
hoogste, op enige afstand gevolgd door de parkeerbelastingen, en zijn de opbrengsten van de overige heffingen een stuk
lager. Voor de effectiviteit zal dus over het algemeen het beste aangesloten kunnen worden bij de eerstgenoemde
heffingen.

Tot slot noem ik nog in het algemeen dat de effectiviteit van een belastingmaatregel in positieve en negatieve zin kan
worden beïnvloed door flankerende maatregelen zoals regelgeving en subsidies, maar ook door bijvoorbeeld vaste
gewoontes en gebaande paden. Voor lokale belastingen geldt bijvoorbeeld dat het inzamelen van grofvuil wel gratis
gemaakt kan worden, maar dat bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de milieustraat en/of het ophalen aan huis eveneens
van belang zijn. Ruime openingstijden en korte wachttijden zijn in dit verband minstens zo belangrijk voor de effectiviteit.
De fiscale maatregel zal dus moeten zijn ingebed in een overkoepelend beleid van de lokale overheid.

4. Voorbeelden lokale circulaire initiatieven en f iscaliteit

In dit onderdeel noem ik voorbeelden van circulaire initiatieven met een relatie tot lokale heffingen. Ik noem per
overheidslaag een paar voorbeelden.

Circulaire initiatieven binnen de gemeente
Op het gebied van gemeentelijke belastingen zijn inmiddels al een aantal ideeën geopperd om duurzaamheid te
bekostigen of te stimuleren. In 2018 verscheen een themanummer van het Belastingblad, waarin diverse initiatieven en
ideeën staan beschreven.  Ook voerde de VNG een inventarisatie uit van mogelijkheden binnen haar
modelverordeningen.  Tevens breng ik hier het essay van Schep voor de Raad voor het Openbaar Bestuur in
herinnering.

Reduce, re-use en repair

In het kader van de circulaire economie is de afvalstoffenheffing wellicht de eerste heffing waaraan gedacht kan worden als
fiscaal beleidsinstrument. Door middel van het differentiëren van de heffing naar de hoeveelheid aangeboden afval (di�ar-
systeem) kan de hoeveelheid afval verminderd worden.  De omschrijving van de taak waarvoor de afvalstoffenheffing
mag worden geheven is ruim genoeg om ook maatregelen die gericht zijn op afvalbeperking te kunnen bekostigen. Dit
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biedt dus mogelijkheden om initiatieven die hoger op de R-ladder staan dan recycling te bekostigen. Daardoor is het
mogelijk een deel van de opbrengst te bestemmen voor de bekostiging van bijvoorbeeld kringloopwinkels of repair
cafés.

Eveneens hoger op de R-ladder staat het verminderen van de productie en aankoop van nieuwe producten (‘reduce’). Een
van de mogelijkheden om dit doel te bereiken is de deeleconomie: het delen van producten met meerdere gebruikers. De
gebruiker betaalt alleen voor het gebruik van het product, meestal via een abonnement of als lid van een groep. Denk
bijvoorbeeld aan het huren van een deelauto, gereedschap, toeristische woonruimte, kantoorruimte, fiets en scooter. In de
gemeentelijke heffingen zouden deze initiatieven gunstiger behandeld kunnen worden dan de traditionele varianten van
het bezit of eigendom van deze producten. Voor een deelauto kunnen bijvoorbeeld parkeerplaatsen worden aangewezen
waarvoor geen parkeerbelasting verschuldigd is. Met betrekking tot de particuliere verhuur van toeristische woonruimten
is door gemeenten juist veel inspanning verricht om hierover toeristenbelasting te kunnen heffen, onder andere vanwege
het gelijkheidsbeginsel, mogelijk oneerlijke concurrentie met traditionele toeristische verblijfsbieders en negatieve
gevolgen in de vorm van overlast.  Het delen van kantoorruimte is binnen de huidige regeling doorgaans al fiscaal
gunstiger dan het zelfstandig huren of zelfs kopen van kantoorruimte, omdat de huurder geen of minder ozb en rioolheffing
verschuldigd is.

Ditzelfde geldt voor de zogenoemde tiny houses, waarvan de waarde die wordt vastgesteld op grond van de Wet
waardering onroerende zaken (hierna: Wet WOZ), en dientengevolge de daarvan afhankelijke belasting, lager zal zijn dan
van traditionele woningen. Heffing naar waarde of (ingenomen) oppervlakte van een object/zaak gee� aldus een lagere
belastingdruk voor de objecten/zaken die kleiner zijn en waarvoor minder materiaal is gebruikt om ze te produceren.

Een andere mogelijkheid om de productie van nieuwe materialen te verminderen is het stimuleren van hergebruik van
materiaal, bijvoorbeeld bij de (ver)bouw van woningen. De gemeente Den Haag he� bijvoorbeeld minder leges voor de
benodigde omgevingsvergunning, indien de (ver)bouw geschiedt met herbruikbare materialen.

Beprijzen milieukosten

Voor het beprijzen van milieukosten (denk aan transport en de uitstoot van fijnstof en CO2), om aldus marktfalen te

herstellen, zie ik binnen de gemeentelijke belastingen minder mogelijkheden. De wettelijk bepaalde aangrijpingspunten
(essentialia) van de bestaande heffingen sluiten hier onvoldoende bij aan. Hierdoor is het voor de gemeente niet mogelijk
de heffing te differentiëren naar de uitstoot. Er kan bijvoorbeeld voor de ozb geen hoger tarief worden ingevoerd voor
industriële onroerende zaken die een hoge CO2-uitstoot hebben. Het tarief van de ozb is verplicht afhankelijk van de WOZ-

waarde van de onroerende zaak en kan, behalve via de verplichte wettelijke vrijstellingen, niet nader worden
gedifferentieerd. De enige mogelijkheid die ik in dit verband zie, zijn de hiervoor reeds genoemde leges. Ik zou me, in de lijn
van de groene leges in Den Haag, kunnen voorstellen dat er een lager tarief voor omgevingsleges geldt indien in het te
(ver)bouwen gebouw installaties of voorzieningen worden aangebracht die de uitstoot van schadelijke stoffen beperken.
Maar ook dit hee� slechts een indirect effect, omdat de heffing niet direct aansluit bij de daadwerkelijke uitstoot. De vraag
is dan ook of een dergelijke fiscale maatregel effectief is en of het gewenste effect wellicht beter te bereiken is via een
andere maatregel (zoals een rijksbelasting op CO2-uitstoot of een niet-fiscale maatregel zoals regulering).

Voor de volledigheid noem ik hier nog het wetsvoorstel ‘Differentiatie parkeertarieven naar uitlaatemissies van een
voertuig’, op grond waarvan de gemeente de mogelijkheid zou krijgen om lagere parkeertarieven te hanteren voor
emissieloze voertuigen.  Het wetsvoorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. Indirect kan dit tot hogere lasten
leiden voor transport. Het wetsvoorstel is echter niet specifiek gericht op het transport van producten; de tarieven gelden
ook voor andere voertuigen, zoals personenauto’s en motoren. Voor het verminderen van het transport van producten is de
maatregel van het differentiëren van parkeertarieven naar de uitlaatemissie daarom, in ieder geval op zichzelf beschouwd
en zonder flankerend beleid of aanvullende maatregelen, naar verwachting niet erg effectief.
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Stimuleren circulariteit in de productiefase

In de productiefase is volgens het Planbureau voor de Leefomgeving de meeste winst te behalen voor de transitie naar een
circulaire economie. Een mogelijkheid om in die fase circulariteit tot stand te brengen is symbiose: het bij elkaar brengen
van bedrijven waarvan de productie een kringloop kan vormen. In de landbouw kan worden gedacht aan het bij elkaar
brengen van akkerbouw en veeteelt. Restproducten van gewassen kunnen dienen als veevoer, de mest van het vee kan op
zijn beurt dienen om de bodem te verbeteren en de opbrengst van de akker te vergroten, etc. Zie de illustratie van
Wageningen University & Research over de kringlooplandbouw :

Ook het stimuleren van biodiversiteit in de landbouw biedt kansen voor meer circulariteit. Op de lange termijn levert
biodiversiteit vruchtbaardere grond op en is het essentieel voor de voedselzekerheid en een duurzame ontwikkeling.

Gemeentelijke heffingen sluiten niet direct aan bij de productiefase. Dit hangt samen met de wettelijk bepaalde
aangrijpingspunten van de heffingen en met het verbod op heffing naar inkomen, winst en vermogen.  Wel zijn er
indirecte mogelijkheden. In het kader van de landbouw kan worden gedacht aan heffingen die aangrijpen bij de
landbouwgrond, die voor de productie wordt gebruikt. Zo gelden er binnen de Wet WOZ en de regeling van de ozb
verplichte vrijstellingen voor ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond,
substraatteelt en kassen.  In eerdere publicaties hee� het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale
overheden (hierna: ESBL) erop gewezen dat deze vrijstellingen zijn ingevoerd om politieke redenen en dat voor het
(voort)bestaan ervan in fiscaal-juridische zin geen objectieve rechtvaardiging bestaat.  De landbouwvrijstellingen
binnen de WOZ/ozb zouden, tezamen met de andere subjectieve vrijstellingen, daarom (op termijn) kunnen worden
afgescha�. Dit hee� als bijkomend voordeel dat de grondslag voor de ozb-heffing groter wordt, zodat de belasting over
meer objecten/subjecten kan worden verdeeld en de tarieven daardoor omlaag zouden kunnen. Nu de maatschappij voor
de grote opgave van verduurzaming staat, zou er ook voor gekozen kunnen worden om de vrijstellingen alleen nog toe te
passen indien de landbouwgrond op een duurzame wijze wordt geëxploiteerd. Geen afschaffing, maar beperking van de
vrijstellingen dus, met als doel het stimuleren van verduurzaming van de landbouw. Hier is wel een wetswijziging voor
nodig.
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Voor een dergelijke aanpassing is het bovendien noodzakelijk dat er een objectief criterium bestaat op grond waarvan de
vrijstelling wordt toegepast. Zoals voor de vrijstelling voor de Natuurschoonwet Landgoederen geldt dat de landgoederen
moeten voldoen aan de criteria in het Rangschikkingsbesluit,  zou voor de landbouwvrijstellingen moeten gelden dat
ze voldoen aan bepaalde objectieve duurzame criteria. Het beste daarbij is om aan te sluiten bij een bestaand keurmerk of
bestaande goedkeuring. Daarbij zou gedacht kunnen worden aan de groenverklaring die de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) op verzoek afgee� voor duurzame projecten en die wordt geregistreerd in het Register Groenverklaringen.
De groenverklaring kan momenteel al worden gebruikt voor het verkrijgen van gunstige voorwaarden voor leningen en
hypotheken (denk aan rentekorting).

Circulaire initiatieven binnen het waterschap
Waterschappen zijn vanwege hun taakstelling – de waterstaatkundige verzorging van hun gebied – vanzelfsprekend bezig
met de wisselwerking tussen hun taakuitoefening en het klimaat. Enerzijds moeten zij reageren op de gevolgen van
klimaatverandering, bijvoorbeeld door het nemen van maatregelen om grote hoeveelheden hemelwater in korte tijd te
kunnen verwerken, anderzijds onderzoeken zij hoe de wijze waarop zij hun taken uitoefenen kan bijdragen aan de gestelde
klimaatdoelstellingen. Op het gebied van circulariteit denken zij bijvoorbeeld aan het hergebruiken van oude onderdelen
van zuiveringsinstallaties en het hergebruiken van afvalmateriaal voor de versteviging van dijken.

In relatie tot de waterschapsheffingen noem ik twee voorbeelden van circulaire vraagstukken. Het eerste voorbeeld betre�
de vraag of waterschappen binnen hun fiscale stelsel de mogelijkheid hebben om zelf duurzamer te werken. Het tweede
voorbeeld betre� de vraag of waterschappen binnen hun fiscale stelsel de mogelijkheid hebben duurzaam gedrag bij
belastingplichtigen te stimuleren.

Hierbij is het goed om op te merken dat waterschappen een vorm van functionele decentralisatie zijn. Waterschappen zijn
lokale overheden met een bepaalde taakstelling, namelijk de zorg voor het watersysteem (onder andere oppervlaktewater,
grondwater met bergingen, waterkeringen, gemalen), het zuiveren van huishoudelijk afvalwater en het beheer van
eventuele wegen binnen hun beheersgebied. De kosten van de uitvoering van deze taken worden omgeslagen over de
personen en bedrijven in het beheersgebied die profijt hebben van deze taakuitoefening. De taken van de waterschappen
worden volledig bekostigd uit eigen heffingen. Waterschappen krijgen niet, zoals gemeenten en provincies, een uitkering
van het Rijk. Enerzijds biedt dit als voordeel dat waterschappen voor hun bekostiging niet afhankelijk zijn van het Rijk en
dat zij hun taken, binnen de gestelde eisen, naar eigen inzichten kunnen uitvoeren. Anderzijds biedt dit als nadeel dat
waterschappen steeds moeten nagaan of hun werkzaamheden onder de taakstelling vallen.

Recycling en recovering bij eigen taakuitoefening

Een van de vraagstukken betre� de uitstoot van gassen en het achterblijven van residuen, hetgeen (onvermijdelijk)
plaatsvindt bij de uitvoering van hun taken. Bij het zuiveren van afvalwater komt bijvoorbeeld methaangas en lachgas vrij
en blij� zuiveringsslib achter. In het kader van de circulaire economie zou het goed zijn als deze restproducten opnieuw
nuttig gebruikt kunnen worden. De vrijkomende gassen kunnen worden afgevangen en het zuiveringsslib kan worden
vergist. Hieruit kan energie worden gewonnen (biogas), dat weer kan worden gebruikt of verkocht. Zie visuele weergave op
pagina 431.
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De vraag is of het winnen van energie uit restproducten bij de zuivering en het vervolgens gebruiken of verkopen daarvan,
past binnen de wettelijke taakstelling en uit de opbrengst van de waterschapsheffingen bekostigd mag worden. Daarnaast
is de vraag of waterschappen binnen hun wettelijke taakstelling ter compensatie van de uitstoot van schadelijke stoffen (die
niet herbruikbaar zijn) duurzame energie (via zonnepanelen of windmolens) zouden mogen opwekken. Waterschappen
hebben voldoende fysieke ruimte voor het plaatsen van bijvoorbeeld zonneparken. Op die manier zouden ze kunnen
bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Het ESBL hee� over beide vragen in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat een onderzoeksrapport uitgebracht,  waarin wordt geconcludeerd dat de taakstelling ruim moet worden
opgevat en dat deze taakstelling naar de huidige moderne opvattingen mag worden ingevuld. Het bewerken, hergebruiken
of verkopen van de bijproducten van de taakuitoefening (in dit geval de zuivering van afvalwater), evenals de compensatie
van uitstoot van schadelijke stoffen die bij de taakuitvoering ontstaat, via het opwekken van duurzame energie, passen
binnen deze ruime taakopvatting. Hier zit uiteraard een grens aan. Indien de productie van het bijproduct dergelijke
proporties zou gaan aannemen dat sprake is van een zelfstandig product, en het vermarkten van dat product zou
uitgroeien tot een (substantiële) zelfstandige bron van inkomsten, valt het naar het oordeel van het ESBL niet meer binnen
de wettelijke taak. Ditzelfde geldt ten aanzien van de opwekking van compensatie-energie: daar is de grens van de
taakuitoefening bereikt indien (substantieel) meer duurzame energie zou worden opgewekt dan nodig is ter compensatie
van de voor het milieu schadelijke stoffen.

Binnen de huidige taakstelling hebben waterschappen gezien het voorgaande de nodige ruimte om de eigen
taakuitvoering circulair in te richten en eventuele rest- of bijproducten te hergebruiken. Zie voor meer praktijkvoorbeelden
de website over de ‘energie- en grondstoffenfabriek’ van de gezamenlijke waterschappen.

De energieopwekking uit restproducten staat laag op de R-ladder. Hoger op de R-ladder staat bijvoorbeeld het zuiveren van
rioolwater op een natuurlijker wijze, bijvoorbeeld via bacteriën en helofytenfilters.  Op die manier kan het gebruik van
chemicaliën, energie of andere grondstoffen voor de zuivering worden verminderd (reduce).

Recycling en recovering bij belastingplichtigen belonen

Een andere vraag die in het genoemde onderzoeksrapport van het ESBL  is beantwoord betre� de mogelijkheid binnen
het fiscale stelsel van waterschappen een korting of andere beloning te geven aan bedrijven die waardevolle afvalstoffen
aanbieden aan het waterschap ter verwerking. Waterschappen willen deze afvalstromen graag ontvangen, omdat deze
enerzijds de zuivering efficiënter maken en anderzijds waardevolle stoffen bevatten die kunnen worden hergebruikt.
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Het ESBL hee� geoordeeld, dat hierop binnen het huidige juridische kader verplicht het regime van de zuiveringsheffing
van toepassing is en dat het geven van een korting daarbinnen niet mogelijk is. De Unie van Waterschappen onderzoekt nu,
in het kader van de voorstellen tot wijziging van de waterschapsheffingen, of binnen of buiten de fiscaliteit wellicht een
mogelijkheid bestaat de bedrijven voor hun waardevolle afvalstromen te belonen in plaats van ze te ‘bestraffen’ door
middel van de zuiveringsheffing.  Eerder is bijvoorbeeld al getracht via een verduidelijking of herdefiniëring van het
begrip ‘afval’ te komen tot een andere benadering van deze waardevolle afvalstromen. Dit hee� geleid tot het
adviesrapport ‘Grondstof of afval. Aanbevelingen voor afvalwet- en regelgeving en de uitvoering daarvan op weg naar een
circulaire economie’.

Gezien de wettelijke beperkingen die kleven aan de waterschapsheffingen is fiscale stimulering van circulair gedrag bij
belastingplichtigen op dit moment nog erg lastig.

Circulaire initiatieven binnen de provincie
Provincies zijn vanwege hun regionale functie in staat om partijen binnen hun gebied met elkaar in verbinding te brengen
en samenwerking tussen de verschillende overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en
bewoners te stimuleren. Die verbindende rol hee� bijvoorbeeld vaste vorm gekregen in de Vereniging Circulair Friesland.
De provincies Friesland, Groningen en Drenthe hebben binnen dit samenwerkingsverband een circulaire inkoopcatalogus
samengesteld. Ook hebben ze de grondstoffenstromen in de regio in kaart gebracht en een plan gemaakt voor de transitie
naar een circulaire economie in de thema’s Afval & Grondstoffen en Bouw & Ruimte.  Ook andere provincies ontplooien
dergelijke initiatieven.

Refuse en reduce

Provincies voeren onder andere taken uit op het gebied van de ruimtelijke ordening, zoals het vaststellen van een
structuurvisie en structuurplannen, waarin wordt bepaald waar stadsuitbreiding, bedrijventerreinen, kantoren,
(water)wegen en spoorwegen, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen mogen komen. Via verplichte
milieutoetsen zoals de milieueffectrapportage (MER) wordt het belang van het milieu en de natuur in de besluitvorming
uitdrukkelijk meegewogen.

In ruimtelijke plannen kunnen provincies circulariteit stimuleren of faciliteren, denk aan symbiose: bedrijven die met
elkaar een grondstoffenkringloop kunnen vormen. De provincie Noord-Brabant hee� voor bedrijventerreinen bijvoorbeeld
in kaart gebracht waar de mogelijkheden voor verduurzaming (energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en
organisatiekracht) liggen, waarbij onder andere de kansen voor symbiose en recycling worden vermeld.  Tevens hee�
deze provincie in haar structuurvisie de transitie naar zorgvuldige veehouderij opgenomen als beleidsdoel.
Veehouderijen in de nabijheid van kernen en natuurgebieden worden in hun ontwikkelingsmogelijkheden beperkt, terwijl
verandering naar duurzame veehouderij en kringlooplandbouw wordt gestimuleerd via de regeling dat een vergunning
voor uitbreiding slechts wordt afgegeven indien wordt voldaan aan de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij
(BZV).

Bekostiging circulaire initiatieven

In relatie tot belastingheffing ligt bekostiging van circulaire initiatieven het meest voor de hand. De provincie hee� voor
wat betre� de algemene middelen de beschikking over een rijksuitkering via het Provinciefonds en over een paar algemene
belastingen. De belangrijkste belasting in dit verband zijn de opcenten op de motorrijtuigenbelasting, die brengen in totaal
bijna 1,7 miljard euro op. De provincie is vrij in het vaststellen van de tarieven, met inachtneming van het
maximumtarief.  Ook de besteding van de opbrengst is vrij. Dit betekent dat het vormen van een fonds voor
verduurzaming, of het bekostigen van regionale samenwerking op het gebied van circulaire economie, hiermee mogelijk is.

Stimulering circulaire initiatieven
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Stimulering van circulaire initiatieven via de belastingheffing, bijvoorbeeld via tariefdifferentiatie of het verlenen van
vrijstellingen, ligt minder voor de hand. Tariefdifferentiatie door Provinciale Staten zelf is binnen de opcenten op de
motorrijtuigenbelasting niet mogelijk; de opcenten volgen de regels van de rijksbelasting en zijn volledig uitgewerkt in de
Provinciewet. In deze verplichte tariefregels wordt wel gedifferentieerd naar milieukenmerken van de voertuigen; volledig
emissieloze voertuigen genieten nog tot 2025 een vrijstelling en daarover kunnen dus ook geen opcenten worden geheven.
Voertuigen met een lage uitstoot kennen een hal�arief. Overigens worden vrachtwagens, bussen en bestelbussen niet in de
opcentenheffing betrokken, zodat het ontmoedigen van transport (hoog op de R-ladder) via de opcenten niet mogelijk is.

Wel vrij in het kiezen van heffingsmaatstaf en tarief zijn Provinciale Staten ten aanzien van de precariobelasting en
rechtenheffing. Deze heffingen zijn qua opbrengst echter marginaal te noemen, zodat de vraag is of dergelijk instrumenteel
gebruik van de heffingsbevoegdheid effectief zal zijn.

Milieuheff ingen van de provincie

Tot slot noem ik de milieugerelateerde provinciale bestemmingsheffingen. Deze zijn in het algemeen in het leven geroepen
om milieuvervuiling en milieuschade te beperken, te voorkomen of – indien deze toch optreden – te monitoren en waar
mogelijk te verhelpen, door de vervuiling en schade te beprijzen en te verhalen op de vervuiler. Zonder deze heffing
zouden de kosten moeten worden opgebracht door eenieder (via algemene belastingen) en zou er voor de markt geen
prikkel bestaan om de vervuiling en schade te beperken of te voorkomen of om een bedrag te reserveren voor sanering.
Genoemd kunnen worden de grondwaterheffing,  de nazorgheffing gesloten stortplaatsen,  de
grondwaterbeschermingsheffing  en de ontgrondingenheffing.

De eerste twee worden door de meeste provincies wel geheven. De grondwaterheffing wordt geheven van de inrichting die
(met vergunning) grondwater boven een bepaalde hoeveelheid onttrekt uit de bodem. Door deze onttrekking kunnen
nadelige milieugevolgen optreden. De opbrengst van de heffing wordt gebruikt om onderzoek naar en maatregelen tegen
deze gevolgen (veelal verdroging) te bekostigen. Deze heffing sluit aan bij de productiefase, maar is gezien het voorgaande
niet bedoeld om vermindering van waterverbruik (reduce) te stimuleren.  De nazorgheffing stortplaatsen is in feite een
spaarpotje dat gedurende de exploitatietermijn van een stortplaats wordt aangelegd, om in de jaren na de sluiting de
nodige bodembeschermingsmaatregelen te kunnen nemen. Deze heffing sluit aan bij de afvalfase en is niet bedoeld als
prikkel om de hoeveelheid afval te verminderen, maar bedoeld als bekostigingsinstrument voor beschermingsmaatregelen
op de lange termijn.

Conclusie provinciale heff ingen en circulariteit

Gezien het voorgaande is bekostiging van circulaire initiatieven middels provinciale belastingen het meest kansrijk op
fiscaal gebied en zijn er – gezien de juridische beperkingen en de mogelijk geringe effectiviteit – minder mogelijkheden
voor fiscale stimulering van circulariteit door de provincie. Belangrijker voor de transitie naar een circulaire economie is de
sturing via de taakuitoefening op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur en milieu en infrastructuur.

5. Conclusie

Voor een duurzame samenleving is de transitie van een lineaire naar een circulaire economie belangrijk. Het verminderen
van grondstoffenverbruik en transport en het hergebruiken van producten en grondstoffen helpt om de aarde niet uit te
putten.

Op Europees, nationaal en lokaal niveau worden diverse circulaire initiatieven genomen. Fiscaliteit kan hierbij behulpzaam
zijn, in de zin dat initiatieven via belastingheffing kunnen worden bekostigd dan wel gestimuleerd.
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Uit onderzoek blijkt dat circulariteit in Nederland op dit moment het meest effectief gestimuleerd kan worden door middel
van initiatieven die hoog op de zogenoemde R-ladder staan en door initiatieven die aansluiten bij een zo vroeg mogelijke
fase in de productieketen. Het beperken van grondstoffengebruik in de productiefase is dus effectiever dan het winnen van
energie uit restproducten (afval).

Binnen de lokale heffingen vindt al bekostiging en stimulering van circulariteit plaats. Het juridische (gesloten) systeem van
lokale belastingheffing met beperkte lokale fiscale autonomie levert echter ook beperkingen op: niet alles kan. In deze
beschouwing zijn voorbeelden gegeven van de mogelijkheden die de lokale overheid wel hee�.

Binnen de gemeentelijke heffingen worden bijvoorbeeld circulaire initiatieven bekostigd via de afvalstoffenheffing (denk
aan repaircafés en kringloopwinkels) en rioolheffing (denk aan waterbergingen en regentonnen). Stimulering is mogelijk
via tariefdifferentiatie, bijvoorbeeld bij bouwgerelateerde leges (korting bij circulair bouwen). Beprijzen van milieukosten in
de productiefase ligt gezien de aangrijpingspunten van gemeentelijke heffingen minder voor de hand. Wel zou de
kringlooplandbouw gestimuleerd kunnen worden door de vrijstellingen in de WOZ/ozb, die nu algemeen gelden voor
landbouw, te beperken tot de kringlooplandbouw. Hiervoor is wel een wetswijziging nodig.

Binnen de waterschapsheffingen zijn voornamelijk initiatieven te noemen op het gebied van de verduurzaming en het
circulair maken van de eigen taakuitvoering, zoals de zuivering van het huishoudelijke afvalwater. Deze initiatieven worden
bekostigd uit de opbrengst van de waterschapsheffingen (bijvoorbeeld zuiveringsheffing). Denk daarbij aan het winnen van
biogas uit zuiveringsslib en methaan- en lachgas (de energie- en grondstoffenfabriek) en aan het op natuurlijke wijze, met
zo min mogelijk chemicaliën, zuiveren van rioolwater. Stimulering van circulaire initiatieven via de hoogte van de
waterschapsheffingen (tariefdifferentiatie, beloning voor waardevol afval) is gezien de juridische beperkingen van het
systeem nagenoeg niet mogelijk.

Binnen provinciale heffingen kan met name gedacht worden aan het bekostigen van initiatieven om partijen binnen de
regio bij elkaar te brengen en een verbindende rol te spelen. Ook kan gedacht worden aan het verlenen van subsidies voor
het opstarten van nieuwe circulaire ondernemingen. Mogelijkheden om binnen de bestaande heffingen nader te
differentieren (instrumenteel gebruik) is nagenoeg onmogelijk. Meer resultaat kan worden behaald buiten de fiscaliteit, via
de taakuitoefening door provincies, bijvoorbeeld door middel van het vaststellen van ruimtelijke visies en
structuurplannen.

Mw. mr. A.P. Monsma

Anneke Monsma is wetenschappelijk onderzoeker bij het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden
(ESBL) aan de Erasmus School of Law
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Voetnoten
1) . Deze beschouwing is op 4 september afgerond. Ontwikkelingen na 4 september 2020 zijn in deze bijdrage niet

meegenomen.

2) . Zie https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ en
https://www.sdgnederland.nl/.

3) . Zie www.overshootday.org.

4) . Zie www.overshootday.org. Dit hee� te maken met onze grote ecologische ‘footprint’.

5) . In verband met de coronapandemie en de als gevolg daarvan lagere productie van goederen en mindere
vervoersbewegingen lijkt 2020 overigens een positieve uitzondering op deze trend.

6) . Klimaatakkoord van Parijs 2015, te downloaden van
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/english_paris_agreement.pdf en in
Nederlandse vertaling ook van https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.html?locale=nl,
en Nederlands Klimaatakkoord van 2019, te downloaden van www.klimaatakkoord.nl.

7) . E. Drissen & H. Vollenbergh, Kan de circulaire economie een bijdrage leveren aan de energietransitie?, Den Haag:
Planbureau voor de Leefomgeving 2018, te downloaden van https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/PBL-
2018-_Bijdrage-circulaire-economie-aan-energietransitie-3277.pdf. Volgens hun berekeningen betre� de overlap
tussen de circulaire economie en de energietransitie ruim 30% van het verbruik van fossiele energiedragers (zowel bij
verbranding als bij grondstofverbruik).
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8) . Te downloaden van https://www.milieucentraal.nl/media/4520/factsheet-circulaire-economie.pdf.

9) . Planbureau voor de Leefomgeving, Circulaire economie in kaart, p. 9/10, Den Haag: PBL 2019, te downloaden van
https://www.pbl.nl/publicaties/circulaire-economie-in-kaart.

10) . Kamerstukken II 2015/16, 32852, nr. 33.

11) . Kamerstukken II 2016/17, 32852, nr. 46.

12) . Kamerstukken II 2017/18, 32852, nr. 53.

13) . Kamerstukken II 2019/20, 32852, nr. 76.

14) . Kamerstukken II 2019/20, 32852, nr. 115 en zie ook https://www.pbl.nl/publicaties/werkprogramma-msce-2020.

15) . Parijse Klimaatakkoord van de Verenigde Naties van 2015, te downloaden van
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/english_paris_agreement.pdf en in
Nederlandse vertaling ook van https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.html?locale=nl

16) . De Europese Green Deal van de Europese Commissie d.d. 11 december 2019, met bijbehorende Road Map, COM
2019/640, te downloaden van https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-
deal_nl#documents.

17) . Zie www.circulairfriesland.nl.

18) . Zie https://www.metropoolregioamsterdam.nl/ontwikkelplan-circulaire-economie-mra/.

19) . Zie https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/circulaire-stad/.

20) . Zie https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/duurzaamheid/circulaire-economie/.

21) . Zie https://www.energieswitch010.nl/, met vooral in de haven circulaire initiatieven.

22) . Zie https://www.overheidvannu.nl/over-het-ibp.

23) . Bouwstenen voor een beter belastingstelsel, Kamerstukken I 2019/20, 32140, nr. D met bijlagen.

24) . Bouwstenen voor een beter belastingstelsel, bijlage ‘Fiscale vergroening en grondslagerosie’, Kamerstukken I
2019/20, 32140, nr. D.

25) . SER, Financiële instrumenten voor een circulaire economie, verkenning 18/04, Den Haag: SER 2018, te downloaden
van https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2018/circulaire-economie-fin.pdf.

26) . Idem, p. 81.

27) . Aangenomen conclusies tijdens de Europese top in Brussel d.d. 21 juli 2020, EUCO 10/20, onderdelen A29, 146, 147
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en 148, te downloaden van https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/nl/pdf.

28) . De Europese Green Deal d.d. 11 december 2019, met bijbehorende Road Map, COM 2019/640, te downloaden van
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl#documents. Zie ook het pakket
voor eerlijke en eenvoudige belastingheffing van de Europese Commissie d.d. 15 juli 2020, onderdeel 3 Tax Good
Governance in the EU and beyond, COM 2020/313), te downloaden van
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-taxation/eu-tax-policy-strategy/package-fair-and-
simple-taxation_en.

29) . Zie https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm.

30) . Zie bijvoorbeeld de ESBL-onderzoeken naar bekostiging van warmtenetten en gebouwgebonden financiering van
verduurzaming van woningen via https://www.eur.nl/esl/research/areas/institutes/studiecentrum-voor-
belastingen/themadossiers/duurzaamheid.

31) . A.W. Schep, ‘Duurzaamheid en lokale belastingen’, in: essaybundel Verduurzaming. En nu de kosten nog, onder
redactie van G. van Nijendaal & B. Leurs, Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur 2018. Te downloaden van
https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2018/09/13/essaybundel-verduurzaming-en-nu-de-
kosten-nog.

32) . Kamerstukken II 2004/05, 28966 en 29428, nr. 4.

33) . Belastingblad 2018/5, nrs. 90-101. De uitgave hing samen met de jaarlijkse VNG Belastingconferentie, die in 2018
geheel in het teken van duurzaamheid stond.

34) . VNG, Duurzame alternatieven in lokale heffingen. Inventarisatie, Den Haag: VNG 2018, te downloaden van
https://vng.nl/publicaties/duurzame-alternatieven-in-lokale-heffingen-inventarisatie.

35) . A.W. Schep, ‘Duurzaamheid en lokale belastingen’ in: essaybundel Verduurzaming. En nu de kosten nog, onder
redactie van G. van Nijendaal & B. Leurs, Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur 2018. Te downloaden van
https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2018/09/13/essaybundel-verduurzaming-en-nu-de-
kosten-nog.

36) . M.A. Allers & C. Hoeben, ‘Effects of Unit-Based Garbage Pricing: A Differences-in-Differences Approach’,
Environmental Resource Economics 45:405-428 (2010), te downloaden van https://www.coelo.nl/.

37) . Zie A.P. Monsma, ‘Circulaire economie en afvalstoffenheffing’, Belastingblad 2018/98.

38) . A.W. Schep, ‘Toeristenbelasting en deeleconomie: kansen en bedreigingen voor Nederlandse gemeenten’ in:
Jaarboek Lokale & Regionale Belastingen (L.R.B.) 2015-2016 (p. 31-45) en zie ook A.W. Schep, F.J.H.L. Makkinga & V.
Mok, ‘Gemeentelijke verblijfsbelastingen in tijden van massatoerisme en Airbnb: ontwikkelingen, knelpunten en
mogelijke oplossingen’, MBB 2018/12. Inmiddels is het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in
verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte’ ingediend,
waardoor een registratie-, meld- en vergunningplicht zal kunnen worden ingevoerd voor verblijfbieders (zie
Kamerstukken II 2019/20, 35353).

39) . M. van der Perk-Wensveen, ‘Groene leges gemeente Den Haag’, Belastingblad 2018/93, A.P. Monsma, ‘Circulaire
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economie en afvalstoffenheffing’, Belastingblad 2018/98 en zie https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-
ontheffingen/bouwvergunningen/korting-op-bouwleges-krijgen.htm.

40) . Kamerstukken II 2019/20, 35519.

41) . Bron: website Wageningen University & Research, https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Kringlooplandbouw.htm.
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United Nations, Commission on genetic resources for food and agriculture 2019, te downloaden van
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43) . Art. 219 lid 2 Gemw.

44) . Art. 220d lid 1 onderdeel a en b Gemw (alledrie de vrijstellingen) en art. 2 lid 1 onderdeel a Uitv.reg. uitg. obj. (alleen
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48) . Infographic van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht over de nieuw te bouwen biogasinstallatie,
https://www.waternet.nl/werkzaamheden/bouw-groengasinstallatie/.

49) . J.A. Monsma & A.P. Monsma, Rapportage onderzoek fiscaal-juridische advisering over energieproductie door
waterschappen, Rotterdam: ESBL 2019, Kamerstukken II 2018/19, 35000-J, nr. 30, bijlage.

50) . Zie https://www.efgf.nl/.

51) . Zie voor voorbeelden J. Spoelstra & G. Truijen, Handboek groene waterzuivering, Wageningen University & Research
2011, te downloaden van https://edepot.wur.nl/164513.

52) . J.A. Monsma & A.P. Monsma, Rapportage onderzoek fiscaal-juridische advisering over energieproductie door
waterschappen, Rotterdam: ESBL 2019, Kamerstukken II 2018-2019, 35 000 J, nr. 30, bijlage.

53) . Zie https://www.uvw.nl/thema/financien-belastingen/aanpassing-belastingstelsel/.

54) . Unie van Waterschappen, Rapport van de Taskforce herijking afvalstoffen, d.d. september 2019, in opdracht van het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, te downloaden van https://www.uvw.nl/publicatie/adviesrapport-
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taskforce-herijking-afvalstoffen/.

55) . Zie de brochure ‘Regiodagen CE-aanpak voor decentrale overheden. Friesland, Groningen en Drenthe’ van
Circularities uit 2019, te downloaden van https://circularities.com/regiodagen-ce/.

56) . De interactieve kaart is te benaderen via https://www.brabant.nl/onderwerpen/ruimtelijke-
ontwikkeling/werklocaties/duurzame-bedrijventerreinen.

57) . Zie https://www.brabant.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ontwikkeling/ruimtelijk-beleid/structuurvisie, waar ook een
interactieve kaart van de visie te bekijken is.

58) . Zie https://www.brabant.nl/onderwerpen/platteland/veehouderij/beleid-veehouderij en over de BZV
https://www.brabant.nl/onderwerpen/platteland/veehouderij/beleid-veehouderij/brabantse-
zorgvuldigheidsscore-veehouderij.

59) . Art. 222 lid 2 PW. Geen van de provincies hanteert het maximum van 115 opcenten.

60) . Art. 7.7 Wtw.

61) . Art. 15.42 e.v. Wm.

62) . Art. 15.34 Wm.

63) . Art. 21f Og.

64) . Niet uit te sluiten is dat dit wel een neveneffect kan zijn, in combinatie met overige regelingen omtrent het
waterverbruik door bedrijven.
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