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NOTITIE INZAKE MOGELIJKE VERFIJNINGEN VAN DE
BELASTINGEN OP MILIEUGRONDSLAG

1. Inleiding

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel belastingen op milieu–
grondslag (22 849) in de Tweede Kamer hebben wij toegezegd om, in
verband met mogelijk aan de voorgestelde belastingen verbonden
negatieve milieu-effecten en economische problemen, de mogelijkheden
voor eventuele verfijningen te onderzoeken (Handelingen Tweede Kamer,
21 oktober 1993, blz. 15-990/991, 15-998 en 15-1029). Aan die toezegging
geven wij uitwerking in de voorliggende notitie.

Eerst inventariseren wij de zowel in de Kamer als daarbuiten gesigna–
leerde knelpunten die mogelijk aanleiding zouden kunnen geven tot een
zekere verfijning. Daarbij besteden wij ook kort aandacht aan de reeds in
het wetsvoorstel vervatte verfijningen. Vervolgens formuleren wij een
aantal uitgangspunten en noties die van belang zijn voor het antwoord op
de vraag of in een bepaald geval zou moeten worden overgegaan tot
verfijning. Aansluitend gaan wij concreet in op de verschillende
knelpunten en op de vraag of, en zo ja, in hoeverre er aanleiding zou zijn
een knelpunt weg te nemen door middel van een verfijning binnen de
voorgestelde belastingen. Wij besluiten de notitie met een aantal
conclusies en een aantal praktische noties.

2. Mogelijke knelpunten binnen de voorgestelde belastingen

De mogelijke knelpunten in de grondwaterbelasting hebben betrekking
op:

- onttrekking van zout en brak grondwater;
- retourbemaling;
- water voor gebruik als ingrediënt en voor reiniging van retourem–

ballage in de voedings– en genotmiddelenindustrie;
- vermijdbaar en onvermijdbaar gebruik van grondwater;
- milieu-investeringen door waterleidingbedrijven.

Voor de afvalstoffenbelasting gaat het om de volgende punten:
- ontinktingsslib afkomstig van de papierindustrie;
- afval vrijkomend bij kunststofrecycling;
- zuiveringsslib.

Voor de brandstoffenbelasting zijn aanpassingen gesuggereerd op de
volgende punten:

- im– en exportverhoudingen;
- aftrek voor energiesbesparingsinvesteringen;
- belastingvrije voet;
- differentiatie naar gas– en elektriciteitsverbruik en
- aftrek voor vermeden C02-uitstoot door bij voorbeeld bosaanleg.

Wij hebben besloten de vorenstaande suggesties met betrekking tot de
reeds bestaande brandstoffenbelasting niet in deze notitie te behandelen
maar te betrekken bij de uitwerking van de modaliteiten van de wet– en
regelgeving met het oog op de mogelijke invoering van een regulerende
energieheffing voor kleinverbruikers of een regulerende energieheffing op
Europese schaal. Een en ander wordt uitgewerkt in het kader van
actiepunt N70 van het NMP-2.
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3. Belangrijke voorwaarden en uitgangspunten bij het
verfijningsonderzoek

Wij stellen voorop dat de mogelijkheden tot verfijning sterk worden
bepaald door een aantal praktische voorwaarden, zoals de voorwaarde
dat een verfijningsoptie wetgevingstechnisch goed vorm moet kunnen
worden gegeven en dat zij niet tot onevenredige uitvoeringsproblemen
mag leiden. Voorts dient uiteraard rekening te worden gehouden met het
aspect van de verenigbaarheid met de nationale en Europese regelgeving.
Ten slotte wijzen wij erop dat elke tegemoetkoming zal leiden tot
versmalling van de belastinggrondslag en tot een belastingderving.

Voorts willen wij erop wijzen dat het verfijningsonderzoek zich niet heeft
gericht op verhoging van het milieurendement van een bepaalde
belasting, in die zin dat is bezien of een reeds thans te onderkennen
positief milieu-effect verder zou kunnen worden versterkt. Dit vindt zijn
oorzaak in het feit dat, nog afgezien van het ontbreken van - nieuwe en
concrete - suggesties daartoe uit de praktijk, het bij de voorgestelde
belastingen gaat om geneneke belastingen, waarbij het verkrijgen van
opbrengsten voorop staat. In dit verband achten wij voorzichtigheid
geboden bij het aanbrengen van op specifieke sturing of stimulering
gerichte verfijningen, omdat deze een inbreuk op de eenvoud en op het
generieke karakter van de thans voorgestelde belastingen kunnen
betekenen.

Tot slot wijzen wij op de regeling vervroegde afschrijving milieu–
investeringen, de zogenoemde VAMIL-regeling, die een bijdrage levert
aan verhoging van het milieurendement.

Een eerste uitgangspunt bij het onderzoek naar verfijningsmogelijk–
heden is dat een belasting op milieugrondslag in een bepaalde situatie
niet in belangrijke mate contra-produktief naar het milieu mag uitwerken,
ook al worden er niet primair positieve milieu-effecten mee beoogd.

Daarnaast is er het uitgangspunt van de economische gevolgen. Het
gaat hierbij om de effecten op de internationale concurrentiepositie en de
werkgelegenheid. Deze worden in belangrijke mate bepaald door de
mogelijkheid tot doorberekening. Indien doorberekening niet of onvol–
doende mogelijk is, kan de concurrentiepositie zodanig verslechteren dat
het voortbestaan van een bedrijfstak of een deel daarvan en de daarbij
behorende werkgelegenheid worden bedreigd.

4. Reeds in het huidige wetsvoorstel opgenomen verfijningen

In het huidig wetsvoorstel zijn reeds de volgende verfijningen om
milieu– of economische redenen opgenomen.

Voor de grondwaterbelasting zijn in artikel 8, onderdelen f en g, Wet
belastingen op milieugrondslag (hierna: Wbm) om milieuredenen
onttrekkingen ten behoeve van sanering van grondwater en voor koude–
en warmte-opslag van de belasting vrijgesteld. In artikel 10 Wbm wordt
eveneens om milieuredenen een belastingvermindering in geval van
infiltratie toegepast, terwijl in artikel 9 Wbm mede om economische
redenen een verlaagd tarief voor eigen winning van grondwater wordt
ingevoerd.

Bij de afvalstoffenbelasting is in artikel 17 Wbm het storten van
niet-reinigbare verontreinigde baggerspecie en grond om milieuredenen
vrijgesteld van de belasting. Van groente–, fruit– en tuinafval (GFT-afval)
wordt aangenomen dat het bestemd is voor compostering en niet voor
eindverwerking, hetgeen inhoudt dat er geen belasting over wordt
geheven. Op grond van artikel 18 Wbm geldt enerzijds om milieuredenen
en anderzijds om de prijzen van storten en verbranden van afval dichter
bij elkaar te brengen, een nultarief voor verbranden.
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De verfijningen binnen het huidige wetsvoorstel worden in bijlage !
uitgebreider behandeld.

5. Verkenning van de mogelijke knelpunten en verfijningen

Hierna gaan wij met het oog op mogelijke verfijningen verder in op de
in het vorenstaande reeds geïnventariseerde mogelijke knelpunten.

5.1 Grondwaterbelasting

a. Ongedaan maken uitzondering voor zout en brak grondwater

In de Tweede Kamer is gevraagd te bezien of de winning van zout en
brak grondwater wel terecht buiten de belasting is gehouden. Deze
winning zou een versnelling van het verziltingsproces kunnen veroorzaken
en zou hiermee dan een negatieve invloed uitoefenen op de schaarse
voorraad zoet grondwater.

Bij de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede
Kamer hebben wij naar voren gebracht dat de onttrekking van zout en
brak grondwater in specifieke gevallen verzilting juist tegengaat.
Daarnaast zouden de lasten van een belasting op zout en brak grondwater
zeer eenzijdig worden verdeeld. Dit heeft ons indertijd doen besluiten zout
en brak grondwater buiten de belasting te houden. Zoals toegezegd gaan
wij daarop in deze notitie nog eens in.

Op zich is grondwater niet schaars, in de zin dat er een eindige voorraad
van zou zijn. Het schaarste-asepct van het grondwater dient echter te
worden bezien in relatie tot het gebruik ervan en de mogelijke effecten die
daaruit voortvloeien, zoals bij voorbeeld plaatselijke verdroging. Wat het
gebruik betreft is de vraag naar grondwater veruit het grootst bij zoet
grondwater. Dit hangt samen met het feit dat voor de gebruiksdoelen
veelal zoet grondwater nodig is. Alleen voor die doelen waar de kwaliteit
geen belemmering vormt, wordt gebruik gemaakt van brak of zout
grondwater. Een eventueel schaarsteprobleem doet zich daarom vooral
voor bij schoon zoet grondwater om die redenen hebben wij ook besloten
het wetsvoorstel te richten op de onttrekking van zoet grondwater. Bij brak
of zout grondwater speelt het schaarste-aspect echter nauwelijks een rol,
vooral omdat de vraag ernaar beperkt is. De milieu-argumentatie bij een
eventuele belasting kan hier dan ook niet in worden gevonden.

Op zich kan de onttrekking van zout of brak grondwater - door de
grondwaterstromen die daaruit ontstaan - indirect een ongunstige invloed
uitoefenen op de schaarse voorraad schoon zoet grondwater. Ook bij
andere ingrepen zoals peilbeheersingsmaatregelen, waterafvoer ten
behoeve van landbouwdoeleinden en gebruik van bestrijdingsmiddelen
en nutriënten in de landbouw wordt het grondwater in kwantitatieve of
kwalitatieve zin ongunstig beïnvloed. Wel geldt als kanttekening dat een
aantal provincies de onttrekking van zout en brak grondwater als zeer
wenselijk beschouwt, omdat daardoor ter plaatse de verzilting wordt
tegengegaan. Een belasting zou voordeze situaties uit milieu-oogpunt
derhalve ook contrair kunnen werken.

De hoeveelheid onttrokken zout en brak grondwater is relatief beperkt.
In totaal werd in 1991 48 mln m3 brak en zout grondwater onttrokken. De
onttrekking komt bijna geheel voor rekening van enkele bedrijven in de
basismetaal en de chemie. Een eventuele belasting zou dan ook nagenoeg
geheel op deze bedrijven drukken. Indien hetzelfde tarief zou worden
gehanteerd als bij zoet grondwater, zou de extra belastingopbrengst
ongeveer f 8 miljoen bedragen.
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Het geheel afwegend menen wij dat er geen reden is om zout en brak
grondwater alsnog in de grondwaterbelasting te betrekken.

b. Retourbemaling

De Vereniging van Boorondernemers en Buizenleggers (hierna:
Bolegbo) heeft in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld de
retourbemalingen onder de vrijstelling van artikel 8, onderdeel g, Wbm te
brengen. Deze bepaling bevat een vrijstelling van de belasting. Indien de
onttrekking plaatsvindt door middel van een inrichting waardoor
grondwater wordt onttrokken en vervolgens in een gesloten systeem weer
wordt geïnfiltreerd in hetzelfde watervoerende pakket als waaraan het is
onttrokken. In de toelichting van het wetsvoorstel is aangegeven dat
bedoeld onderdeel g ziet op koude– en warmte-opslag. De Bolegbo voert
als argument aan dat bij retourbemaling, in tegenstelling tot koude– en
warmte-opslag, de temperatuur van het grondwater gelijk blijft. Volgens
de Bolegbo is het daarom zonder meer redelijk retourbemaling tevens
onder de bedoelde vrijstelling te brengen.

Retourbemaling zou, gelet op de tekst van de desbetreffende bepaling,
thans reeds kunnen voldoen aan de voorwaarden voor vrijstelling onder
artikel 8, onderdeel g, Wbm. Die voorwaarden zijn dat het grondwater via
een gesloten systeem wordt geïnfiltreerd in hetzelfde watervoerende
pakket als waaraan het is onttrokken. De beïnvloeding van het grondwater
is in een dergelijk geval namelijk minder dan wanneer de infiltratie
geschiedt via een niet-gesloten systeem of in een ander watervoerend
pakket. De vrijstelling is echter in de wet opgenomen op grond van met
name milieuoverwegingen: aan technieken als koude– en warmte-opslag
voor koel– en verwarmingsdoeleinden zijn duidelijke milieuvoordelen
verbonden, zoals energiebesparing en minder CFK-gebruik. Daarnaast is
de vrijstelling voor koude– en warmte-opslag erop gericht projecten op het
gebied van koude– en warmte-opslag niet in een slechtere financieel–
economische positie te brengen, waardoor de marktintroductie zou
kunnen mislukken. Deze argumentatie gaat niet op voor retourbemaling,
zodat wij, gelet op de bedoeling van de vrijstelling, geen redenen zien om
retourbemaling mede onder de vrijstelling van artikel 8, onderdeel g,
Wbm te brengen.

De Bolegbo noemt nog een aantal andere redenen waarom bronbema–
lingen en in het bijzonder retourbemalingen ten onterechte worden belast.

Met bronbemaling wordt tijdelijk de grondwaterstand verlaagd door het
grondwater op te pompen en vervolgens op het riool of oppervlaktewater
te lozen. Bij retourbemaling vindt er per saldo geen onttrekking of
verbruik van grondwater plaats. Het retour gepompte water is niet vuiler
dan het opgepompte water. Vaak legt de vergunningverlener de
verplichting op het grondwater bij voorbeeld te ontijzeren waardoor
kwalititatief beter water wordt teruggepompt. Volgens de Bolegbo wordt
bronbemaling dan ookten onrechte als milieubelastend beschouwd.

In de memorie van toelichting is aangegeven dat in een aantal situaties
de onttrekking van grondwater aan de bodem min of meer ongedaan
wordt gemaakt door middel van infiltratie. Dit geldt ook voor de retour–
bemaling. In die gevallen wordt voorzien in een tegemoetkoming in de
vorm van een vermindering van belasting (geen f 0,17 maar netto f 0,055
per m3). Bij bron– of retourbemaling wordt daarnaast het grondwaterpeil
op de lokatie en in de directe omgeving beïnvloed. In de directe omgeving
kan dit zelfs leiden tot een te lage grondwaterstand. Ook ontstaan door de
bemaling grondwaterstromen waarmee mogelijk verspreiding van
vervuild grondwater kan optreden. Aangezien er onttrekking van
grondwater optreedt waarbij een ingreep plaatsvindt in het grondwater–
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regime, ligt het belasten van bron– en retourbemaling dan ook in lijn met
de milieu-argumentatie voor de grondwaterbelasting. Het lagere tarief
voor retourbemaling weerspiegelt daarbij de gedachte dat de ingreep als
minder nadelig voor het milieu wordt gezien.

De Bolegbo wijst voorts op de forse prijsstijging voor bronbemalingen,
die kan oplopen tot meer dan 300%. Toepassing van retourbemaling leidt
weliswaar tot een reductie van de belasting, doch indien rekening wordt
gehouden met de extra kosten voor aanleg en onderhoud, zal de prijs (van
retourbemaling straks ten opzichte van bronbemaling nu) per saldo
verdubbelen. De belasting bedraagt gemiddeld ongeveer 50% van de
omzet van de bronbemalingsbranche. De gevolgen voor de sector zouden
derhalve desastreus zijn. Met name de 10 a 15 bedrijven die grote en
veelal complexe bemalingen uitvoeren, worden door de grondwater–
belasting volgens de Bolegbo gedupeerd.

Door de belasting zal bronbemaling veelal duurder worden dan
retourbemaling. Wij veronderstellen dat om die reden mogelijk een
verschuiving van bron– naar retourbemaling zal optreden. Een dergelijke
verschuiving is zeker niet ongunstig voor het milieu. Hoewel de kosten–
stijging voor zowel bron– als retourbemaling fors is, zal zij toch volledig in
de prijs kunnen worden doorberekend. De belasting geldt immers voor
alle bron– of retourbemalingen die in Nederland plaatsvinden, zodat er
geen concurrentienadelen zullen optreden ten opzichte van bedrijven in
het buitenland. De vrees van Bolegbo voor de desastreuze gevolgen voor
de sector delen wij derhalve niet.

De Bolegbo voert ook als argument aan dat alle alternatieven voor
retourbemalingen zoals onderwaterbeton, groutinjecties (waarbij een
afsluitende laag ontstaat) en bevriezing leiden tot het blijvend achterlaten
van wezensvreemde stoffen in de grond.

De genoemde alternatieven worden momenteel slechts in incidentele
situaties toegepast. Deze alternatieven zijn vele malen duurder en worden
alleen toegepast als de situatie ter plaatse dit vereist, omdat bij voorbeeld
bron– of retourbemaling daar niet mogelijk is. Wij verwachten dat
retourbemaling inclusief de grondwaterbelasting goedkoper zal blijven
dan de bedoelde alternatieven, zodat er als gevolg van de invoering van
de belasting naar verwachting geen verschuiving zal optreden in die
richting.

Het geheel afwegende komen wij tot de conclusie dat er onvoldoende
argumenten zijn voor een vrijstelling voor retourbemaling. Wij zullen ons
er nader over beraden of het mogelijk is de bedoeling van de vrijstelling
beter tot uitdrukking te laten komen in de wettekst dan thans het geval is.

c. Water voor gebruik als ingrediënt in de voedings– en
genotmiddelenindustrie

De Vereniging van Nederlandse Frisdranken Industrie (NFI) en het
Centraal Brouwerij Kantoor vragen vrijstelling voor water dat als
ingrediënt wordt gebruikt. Zij voeren hiervoor als argumentatie aan dat
hier de mogelijkheid van waterbesparing ontbreekt en derhalve de
besparingsdoelstelling van de grondwaterbelasting niet tot haar recht kan
komen. Daarmee zou de belasting het karakter van een accijnsachtige
heffing hebben. Daarnaast maakt de sector een vergelijking met de
brandstoffenbelasting, waar de inzet van brandstoffen als grondstof, zoals
bij voorbeeld binnen de kunststoffenindustrie, is vrijgesteld van de
brandstoffenbelasting.
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Zoals wij eerder hebben aangegeven, is de doelstelling van de
grondwaterbelasting niet primair het besparingseffect. Een mogelijke
vergroting van dit effect is daarom ook niet opportuun. Evenmin zien wij
reden tot het achterwege laten van de belasting als dit besparingseffect
niet optreedt. Ook gebruik van grondwater dat min of meer onvermijdbaar
is, is daarom belast. Wel zou een verfijning te overwegen zijn indien de
belasting contraproduktief voor het milieu uit zou werken. Dit zal echter
niet het geval zijn.

Wat betreft de vergelijking met de aanwending van brandstoffen als
grondstof binnen de kunststoffenindustrie merken wij op dat de syste–
matiek verschillend is. Bij de brandstoffenbelasting is het belastbare feit
de aanwending van een stof als brandstof, dat wil zeggen met het doel de
daarbij ontstane energie te benutten. Bij het gebruik van brandstof als
grondstof wordt een ander doel beoogd en is die toepassing derhalve niet
belast. Bij de grondwaterbelasting is het belastbare feit de onttrekking van
grondwater. Het gebruiksdoel is daarbij niet van belang.

Ten slotte willen wij wijzen op de parallel met drinkwater. Ook grond–
water als ingrediënt voor de bereiding van drinkwater is aan de belasting
onderworpen.

Het geheel overziende achten wij geen termen aanwezig voor een
tegemoetkoming voor ingrediëntwater.

d. Water voor reiniging van retouremballage in de voedings– en
genotmiddelenindustrie

De Vereniging van Nederlandse Frisdranken Industrie en het Centraal
Brouwerij Kantoor hebben voorts gevraagd om een vrijstelling voor water
dat voor reiniging van retouremballage wordt gebruikt (reinigings– of
spoelwater). De bier– en frisdrankenindustrie is van mening dat zij zich
grote inspanningen getroost om te voldoen aan de taakstellingen uit het
convenant verpakkingen. De keuze van een fabrikant voor een hervulbare
verpakking wordt mede gemaakt op bedrijfseconomische gronden.
Onzekerheid over de kosten van het reinigingswater kan deze keuze
beïnvloeden. De grondwaterbelasting maakt het in de ogen van de bier–
en frisdrankenindustrie moeilijker om aan de taakstellingen uit het
convenantte voldoen. Daarnaast is deze industrie bevreesd voor een
toekomstige stijging van hettarief van de grondwaterbelasting. Een
vrijstelling zou tevens een aansporing kunnen vormen voor onderne–
mingen om over te gaan van eenmalige naar meermalige verpakkingen.

In de bier– en frisdrankenindustrie wordt thans jaarlijks circa 8,5 mln m3
water voor reiniging van retouremballage gebruikt. Bij deze reiniging zijn
reeds forse besparingen gerealiseerd. Enkele jaren geleden gebruikte de
frisdrankenindustrie nog ongeveer 5 liter water voor de reiniging van een
fles; tegenwoordig is hiervoor 2 liter water nodig. Verdere besparings–
mogelijkheden zijn volgens de desbetreffende industrie met de huidige
technieken beperkt.

Zoals wij reeds eerder aangaven, kan ook gebruik van grondwater dat
min of meer onvermijdbaar is, worden belast. Daarmee achten wij het
argument op zich dat de verdere besparingsmogelijkheden beperkt zijn, in
dit verband derhalve minder opportuun.

Bij een gebruik van 2 liter reinigingswater per fles zal bij gebruik van
grondwater de belasting neerkomen op f 0,00034 (0,034 cent) per fles. Ten
opzichte van de produktprijs is dit gering. Daarbij komt dat bijna de
volledige produktie van frisdranken en bier in retourflessen wordt afgezet
in Nederland. Indien de belasting wordt doorberekend in de prijs treedt
derhalve een klein en wellicht verwaarloosbaar concurrentienadeel op ten
opzichte van buitenlandse produkten. Aangezien de belasting ten opzichte
van de prijs gering is, is er naar onze opvatting geen reden om te
veronderstellen dat een verschuiving zal optreden van meermalige
verpakkingen naar eenmalige verpakkingen.
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In dit verband is ook van belang het convenant verpakkingen. De
uitvoering hiervan zal leiden tot een toename van meermalige verpak–
kingen. Voor producenten - die nu nog gebruik maken van eenmalige
verpakkingen en op termijn willen overschakelen naar meermalige
verpakkingen - kan de belasting mogelijk gevolgen hebben. Zo valt te
veronderstellen dat met name producenten van frisdranken waarvan de
omzet in totaliteit of per bedrijf gering is, thans nog gebruik maken van
eenmalige flessen. De omschakeling naar retourflessen kan daar veel
moeilijker te realiseren zijn vanwege de relatief hoge kosten van een
spoellijn in verhouding tot de hoeveelheid te verwerken flessen. De
weliswaar absoluut gezien geringe extra lasten van de grondwater–
belasting zouden wellicht de beslissing tot de bedoelde omschakeling
ongunstig kunnen beïnvloeden. Aangezien het echter in feite om relatief
geringe bedragen per eenheid produkt in verhouding tot de totale kosten
gaat, zal dit, naar wij menen, niet van doorslaggevende betekenis zijn.
Voor de zogenoemde A-merken, waarbij prïjsconcurrentie van minder
belang is, omdat met name de uitstraling van de kwaliteit wordt
nagestreefd, is dit effect naar onze opvatting zonder meer verwaar–
loosbaar.

Wij onderkennen hierin wel een principieel punt. Het grootste deel van
de bier– en frisdrankenindustrie heeft het convenant verpakkingen
ondertekend. Teneinde aan de taakstellingen van dit convenant te kunnen
voldoen zullen de produktiekosten een lichte verhoging ondergaan als
gevolg van de voorgestelde grondwaterbelasting. Met vorenstaande
uiteenzetting menen wij echter te hebben duidelijk gemaakt dat die
belasting in beginsel geen materieel negatieve effecten zal hebben op het
gebruik van meermalige verpakkingen. Tevens achten wij van belang dat,
hoewel thans de besparingsmogelijkheden op het gebruik van grondwater
als spoelwater beperkt zijn, deze belasting niettemin een extra financiële
prikkel zou kunnen zijn voor verdere besparing op het spoelwater op de
iangere termijn. Wij menen echter ook dat van een belasting op het
gebruik van spoelwater een verkeerd signaal naar de industrie zou kunnen
uitgaan over de vraag welke verpakkingen onze voorkeur hebben. Dit
verkeerde signaal willen wij niet geven. Een structurele vrijstelling van de
grondwaterbelasting kan daarenboven een aansporing vormen voor
ondernemingen om overte gaan van eenmalige naar meermalige
verpakkingen.

Alles afwegend menen wij dat er aanleiding is voor een vrijstelling voor
het gebruik van grondwater als spoelwater voor retourverpakkingen. Bij
een jaarlijks gebruik van circa 8,5 mln m3 water voor reiniging van
retouremballage bedraagt de opbrengstderving circa f 1,5 miljoen per
jaar.

e. Differentiatie naar vermijdbaar en onvermijdbaar watergebruik

In de Tweede Kamer is gesteld dat er gekozen zou kunnen worden voor
een verlaagd tarief voor hoogwaardige en moeilijk vervangbare toepas–
singen van grondwater. Voor de vermijdbare toepassingen zou dan het
normale tarief blijven gelden. Anderen hebben gewezen op de «strijdig–
heid» van een verlaagd tarief voor eigen winning van grondwater door de
industrie met het beleid gericht op het terugdringen van het gebruik van
grondwater voor laagwaardig gebruik. Gesuggereerd is voor dit gebruik
juist een hoger tarief te hanteren.

Wij stellen voorop dat het terugdringen van het laagwaardig gebruik
van grondwater vooral een taak is van de provincies in het kader van de
vergunningverlening op grond van de Grondwaterwet. Generieke
instrumenten, zoals de belasting op grondwater, zijn daarvoor minder
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geschikt. In deel 1 (ontwerp-pkb) van het Beleidsplan Drink– en Industrie–
watervoorziening is bewust het instrument van de vergunningverlening
opgenomen, omdat via dat instrument het terugdringen van het
laagwaardig gebruik kan plaatsvinden via «maatwerk». Dit maatwerk is
nodig, omdat rekening moet worden gehouden met onder meer de kosten
en milieuconsequenties van alternatieven voor het gebruik van grond–
water, in relatie tot de milieuwinst die kan worden verkregen door het
terugdringen van de grondwateronttrekking ter plekke.

In dit licht bezien is er ook geen algemeen te hanteren eenduidige
definitie van laagwaardig verbruik. In het Beleidsplan Drink– en Industrie–
watervoorziening wordt in plaats daarvan gesproken van «vervangbaar
water».

Een verdere differentiatie naar het watergebruik in algemene zin, anders
dan naar winning door waterleidingbedrijven en andere winningen,
overwegen wij ook niet, gelet op het generieke karakter van de belasting
en gelet op de uitvoeringstechnische problemen die daarbij te verwachten
zijn. Los van de vraag of het wetstechnisch mogelijk is een duidelijk
onderscheid aan te brengen tussen vervangbaar en niet-vervangbaar
watergebruik, zou dan voor elke belastingplichtige de aangifte
ingewikkeld en voor de Belastingdienst bovendien moeilijkte controleren
zijn.

Voor wat betreft het lagere tarief voor de onttrekking van grondwater
door niet-waterleidingbedrijven verwijzen wij naar de argumentatie in de
memorie van toelichting en in bijlage I bij deze notitie.

f. Milieu-investeringen door waterleidingbedrijven

De Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland
(hierna: VEWIN) voert als bezwaartegen de grondwaterbelasting aan dat
de mogelijkheden om met financiële middelen milieubeleid te voeren,
worden ingeperkt. Zo heeft de VEWIN aangegeven dat de belasting
mogelijk kan leiden tot een terughoudend beleid van commissarissen van
waterleidingbedrijven met betrekking tot het doen van milieu–
investeringen, met het oog op de toenemende lastendruk voor de burger
door de belasting op grondwater.

In de nadere memorie van antwoord aan de Eerste Kamer is hierover
opgemerkt dat de waterleidingbedrijven alle kosten in principe kunnen
doorberekenen in de drinkwaterprijzen. Aantasting van de concurrentiepo–
sitie treedt hier immers niet op. De belasting behoeft derhalve geen
beperking te zijn voor de financiële ruimte voor investeringen. indien de
waterleidingbedrijven toch minder zouden gaan investeren in milieu–
maatregelen, is dat niet zozeer een gevolg van een financiële belem–
mering, als wel van een bestuurlijke beslissing.

De stijging van de lasten voor drinkwater door invoering van de
grondwaterbelasting achten wij aanvaardbaar. Drinkwater bereid uit
grondwater blijft overigens nog steeds goedkoper dan drinkwater bereid
uit oppervlaktewater. Daarnaast heeft de consument een mogelijkheid om
de stijging van de lastendruk enigszins te verminderen door water–
besparing.

De VEWIN heeft voorgesteld om te komen tot een aftrekregeling voor
milieu-investeringen door waterwinbedrijven. Een tegemoetkoming in die
richting zou naar haar oordeel kunnen leiden tot het ontstaan van enig
draagvlak voor de belasting binnen de waterleidingwereld. De argumen–
tatie voor een mogelijke tegemoetkoming is er derhalve niet zozeer op
gebaseerd dat tegengegaan moet worden dat de grondwaterbelasting
contraproduktief uitwerkt voor het milieu, maar gebaseerd op het
vergroten van het draagvlak voor de belasting. Tegen deze achtergrond
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zien wij geen aanleiding voor een verfijning binnen de grondwater–
belasting.

5.2. Afvalstoffenbelasting

a. Algemeen

Het afvalstoffenbeleid is er onder andere op gericht de hoeveelheid te
storten afvalstoffen in de komende jaren drastisch te verminderen. In het
NMP-2 is aangekondigd dat daartoe onder meer de storttarieven op
termijn op een gelijk niveau als de verbrandingstarieven zullen worden
getrokken. Dit voornemen zal nader worden uitgewerkt in de Notitie
tarieven afvalstoffenbeleid die thans in voorbereiding is. Ook is thans in
voorbereiding een Besluit stortverbod afvalstoffen waarin wordt voorzien
in een stortverbod voor een groot aantal afvalstromen. Voor een aantal
afvalstoffen kan een stortverbod direct in werking treden; voor andere is
dat afhankelijk van het gereedkomen van alternatieve verwijderings–
capaciteit.

Daarnaast is het uitgangspunt van producentenverantwoordelijkheid in
het afvalstoffenbeleid van belang (zie de brief van de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 oktober
1990 aan de Tweede Kamer, Kamerstukken II 1990/91, 21 137 nr. 49). Dit
uitgangspunt houdt in dat degenen die bepaalde produkten op de markt
brengen ook verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verdere
verwijdering van deze produkten in de afvalfase. Dit uitgangspunt
resulteert uiteindelijk in wat ook wel aangeduid wordt met «van-de-wieg–
tot-grafbenadering». Het is vooral toepasbaar op stromen die herleidbaar
zijn tot een producent of importeur, die ook verantwoordelijk is voor het
op de markt brengen van dat produkt. Een beleid met deze strekking
wordt thans uitgewerkt voor onder meer verpakkingen, batterijen,
personenwagenbanden, wit– en bruingoed, autowrakken, kunststof–
produkten, oud papier, accu's, afgewerkte olie, kantoorartikelen en
tapijten. Producentenverantwoordelijkheid houdt onder andere in een
plicht tot terugname en herverwerking van het produkt in de afvalfase.

Een daadwerkelijke invoering van het onderhavige beginsel kan
betekenen dat de verwijderingskosten worden verdisconteerd in de
produktprijs. Daarnaast zal een terugname– en herverwerkingsplichttot
gevolg hebben dat de te storten hoeveelheden zullen dalen.

Afvalstromen worden in het ene geval aangeboden aan de
hergebruiker, in het andere geval worden zij direct bij een stort– of
verbrandingsinrichting aangeboden. Hiervoor is in belangrijke mate
bepalend dat de kosten inclusief de te betalen afvalstoffenbelasting na
hergebruik minder zijn dan wanneer het afval direct zou worden gestort of
verbrand. Er kan dus een financiële prikkel zijn om afval voor hergebruik
aan te bieden in plaats van het direct te storten of te verbranden. De
herverwerker kan veelal de door hem te betalen afvalstoffenbelasting
doorberekenen aan de aanbieder van dit afval; de laatste zou immers veel
meer afvalstoffenbelasting moeten betalen als hij zijn afval direct zou
storten.

b. Ontinktingsslib uit de papierindustrie

De papier– en kartonindustrie heeft de Tweede en de Eerste Kamer
verzocht te bevorderen dat zij minder zwaar wordt getroffen door het
onderhavige wetsvoorstel.

De Nederlandse papier– en kartonfabricage heeft thans met 32 fabrieken
een omzet van f 3,6 miljard en biedt werk aan 8 600 personen. Zij opereert
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op de Europese markt: 78% van het verbruik in Nederland aan papier
wordt geïmporteerd, 75% van de Nederlandse produktie wordt geëxpor–
teerd. In 1993 werd deze sector geconfronteerd met overcapaciteit en een
stagnerende groei in Europa. Dit heeft geleid tot een druk op de produkt–
prijzen en tot een verslechtering van de rendementen. Daarnaast
veroorzaakte de devaluatie in 1993 van de Skandinavische munten een
verslechtering van de internationale concurrentiepositie. Dit alles heeft in
1993 geleid tot herstructureringen en ontslagen. De bedrijfstak verwacht
voor 1994 geen echt economisch herstel.

De papier– en kartonindustrie gebruikt in vergelijking met andere
sectoren veel energie en grondwater en produceert relatief veel afval. De
sector blijkt door de grondwater– en afvalstoffenbelasting relatief zwaar
getroffen te worden. Zo bedragen deze belastingen voor de papier– en
kartonindustrie ongeveer 0,45% van de omzet, terwijl deze voor de rest
van de industrie gemiddeld slechts 0,04% bedragen.

Binnen de papier– en kartonindustrie wordt met name de groep
ontinkters getroffen. Het gaat hier vooral om zeven bedrijven die sanitair
papier, vouwkarton, pakpapier of krantenpapier produceren en door het
ontinkten van oud papier jaarlijks circa 200 000 ton ontinktingsslib als
afval produceren. Van deze zeven bedrijven storten er zes jaarlijks 160 000
ton ontinktingsslib, de resterende 40 000 ton ontinktingsslib (afkomstig
van één bedrijf) wordt verbrand.

De door de zes bedrijven die storten af te dragen afvalstoffenbelasting
zou bij het thans voorgestelde belastingtarief circa f 4,5 miljoen per jaar
zijn. In 1993 was de gezamenlijke omzet van deze zes bedrijven f 670
miljoen. Van deze zes ontinkters zijn er vijf waarvan verwacht wordt dat zij
nauwelijks in staat zijn de belasting op te brengen.

De zes ontinkters kunnen de afvalstoffenbelasting niet of niet volledig
doorberekenen in hun produktprijzen. De volgende oorzaken liggen
hieraan ten grondslag. Het in Nederland geproduceerde vouwkarton en
pakpapier wordt grotendeels geëxporteerd. Het sanitair papier wordt
weliswaar grotendeels in Nederland afgezet maar doorberekening van de
belasting in de produktprijs is moeilijk vanwege de import van sanitair
papier. Het doorberekenen van de belasting aan de leveranciers van oud
papier is niet waarschijnlijk. De door de ontinkters ingezette
hoogwaardige soorten oud papier hebben namelijk een positieve prijs.
Pogingen om de afvalstoffenbelasting doorte berekenen aan de leveran–
ciers zullen in dit geval kunnen leiden tot export van het hoogwaardige
oud papier.

De zes bedrijven kunnen voor hun produktie zowel cellulose als de
betere soorten oud papier gebruiken. Indertijd was de hoge prijs van
cellulose in verhouding tot oud papier een van de redenen om in
Nederland over te gaan op het gebruik van oud papier. Momenteel is de
wereldmarktprijs van cellulose relatief laag. In bepaalde gevallen is het nu
reeds financieel aantrekkelijk om weer cellulose te gebruiken in plaats van
oud papier. Door de afvalstoffenbelasting zou deze prijsverhouding nog
verder onder druk kunnen komen te staan. In dit verband wijzen wij op het
in 1993 in opdracht van de provincie Limburg door de industriebank LIOF
verrichte onderzoek waaruit blijkt dat het reëel is te veronderstellen dat
bedrijven bij hogere stortkosten over zullen stappen van gebruik van oud
papier naar cellulose.

Daarnaast is van belang dat vier van de zes ontinkters deel uitmaken
van internationale concerns. Voor die concerns zijn de Nederlandse
vestigingen aantrekkelijk omdat zij de technologie beheersen om met
bestaande vezels te werken. De Nederlandse vestigingen zijn niet
aantrekkelijk voor de produktie van papier op basis van cellulose. Elders in
Europa zijn aantrekkelijkere vestigingsplaatsen. De bereidheid van de
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moederconcerns om in Nederland te investeren neemt af. Kortgeleden
hebben twee ontinkters in totaal 240 arbeidsplaatsen geschrapt. Voor de
werkgelegenheid is het daarom van belang dat de betreffende bedrijven
met oud papier blijven werken.

Ook uit technologie oogpunt is het van belang te streven naar behoud
van het in Nederland toegepaste ontinktingsproces. Deze technologie
biedt immers, gezien het huidige milieubeleid, nieuwe markt–
mogelijkheden. Om aan het Nederlandse milieukeur te voldoen, moet bij
voorbeeld schrijfpapier voor 100% uit oud papier bestaan.

De producenten van ontinktingsslib verwachten dat zij na 1994 nog
twee tot vier jaar nodig hebben om alternatieven (onder meer nuttige
toepassing - bij voorbeeld in de cementindustrie - en verbranden) voor
het storten van ontinktingsslib te realiseren.

Op basis van het vorenstaande menen wij dat er aanleiding is voor een
tijdelijke vrijstelling van de afvalstoffenbelasting voor het storten van
ontinktingsslib voor een periode van drie jaren. Gezien de hoeveelheid te
storten ontinktingssiib (160 000 ton per jaar) bedraagt de opbrengst–
derving f 4,5 miljoen per jaar.

c. Afval vrijkomend bij de kunststofrecycling

Door de kunststofherverwerkers wordt her te verwerken kunststof
verwerkt tot maalgoed of regranulaat, geschikt voor vervaardiging van
nieuwe produkten. Door de structurele overcapaciteit bij de grondstof–
producenten worden nieuwe grondstoffen aangeboden tegen prijzen
waarmee regranulaten moeilijk kunnen concurreren. Onder meer
daardoor verkeert de kunststofrecycling in Nederland thans in een
moeilijke positie. Met name enkele herverwerkers van hoogwaardige
kunststoffen opereren de laatste jaren met verlies, waardoor zij zouden
kunnen overwegen hun activiteiten te beëindigen, hetgeen uit milieu–
oogpunt niet gewenst is.

In 1990 waren er 66 kunststofrecyclingbedrijven die een gezamenlijke
omzet in dat jaar van circa f 190 miljoen behaalden en aan ongeveer 800
mensen werk gaven. In 1990 bestond de sector kunststofrecycling uit 43
inzamelaars en 23 herverwerkers.

In Nederland komt jaarlijks 900 000 ton kunststofafval vrij. Circa 15%
van het vrijkomend kunststofafval wordt herverwerkt tot ongeveer 140
kton produkt, waarvan 105 kton regranulaat en 35 kton gevormd
eindprodukt. Bij deze recycling komt 17,5 kton afval vrij, waarvan 20% bij
de inzamelaars en 80% bij de herverwerkers. Voor het jaar 1994 wordt de
totale hoeveelheid afval geschat op 20-30 kton, afkomstig van ongeveer
10 inzamelaars en 40 herverwerkers. De extra belastingdruk als gevolg
van de afvalstoffenbelasting bedraagt voor deze 80 bedrijven dan
maximaal f 0,9 miljoen.

Door een aantal oorzaken is het niet waarschijnlijk dat de sector de
belasting kan doorberekenen aan de afnemers. Zo staat de marktpositie
van secundaire grondstoffen in vergelijking met primaire grondstoffen
onder druk. Tevens heeft de Nederlandse sector internationaal een relatief
zwakke positie, deels door het ontbreken van adequate financierings–
structuren voor inzameling en verwerking, deels door de hogere kosten in
Nederland.

Doorberekening van de afvalstoffenbelasting aan de toeleveranciers is
de komende jaren niet waarschijnlijk omdat alleen voor specifieke
afvalstromen, zoals folie en verpakkingen, wordt gewerkt aan het invoeren
van een verwijderingsbijdrage. Doorberekening aan de toeleveranciers zal
tevens kunnen leiden tot een toename van de export van kunststofafval.
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Voor de toekomst wordt een vergroting verwacht van het aanbod van te
herverwerken kunststoffen. Het milieubeleid is namelijk gericht op een
ruime verdubbeling van het percentage hergebruik tot 35% in het jaar
2000. Een groei van de capaciteit van de herverwerkingsindustrie is uit
milieu-oogpunt gewenst. Door het niet kunnen doorberekenen van de
afvalstoffenbelasting zal de positie van een aantal kunststofrecycling–
bedrijven, in het bijzonder de positie van de herverwerkers, verder onder
druk komen te staan. Dit zou gezien het milieubeleid een ongewenste
ontwikkeling betekenen. In overleg met de betrokken sectoren zal binnen
drie jaren naar een oplossing worden gezocht.

Op grond van het vorenstaande menen wij dat er aanleiding is voor een
tijdelijke vrijstelling van de afvalstoffenbelasting voor het afval dat
vrijkomt bij de kunststofrecycling door de herverwerkers. Daarbij denken
wij aan een vrijstelling voor een periode van drie jaar.

Van de maximale hoeveelheid van 30 kton afval komt 24 kton bij de
herverwerkers vrij. Indien dit afval tijdelijk wordt vrijgesteld van
afvalstoffenbelasting, leidt dit tot een opbrengstderving van f 0,7 miljoen.

d. Zuiveringsslib

De Unie van Waterschappen heeft een vrijstelling ten behoeve van
zuiveringsslib aan de orde gesteld, naar analogie van de vrijstelling voor
niet-reinigbare verontreinigde grond en niet-reinigbare verontreinigde
baggerspecie.

De analogie tussen enerzijds zuiveringsslib en anderzijds niet-reinigbare
verontreinigde grond en niet-reinigbare verontreinigde baggerspecie gaat
naar onze mening niet zonder meer op. De vrijstellingen voor
niet-reinigbare verontreinigde baggerspecie en niet-reinigbare verontrei–
nigde grond zijn onder meer gebaseerd op de overweging dat deze
verontreinigingen in het verleden hebben plaatsgevonden en niet meer
met zogenaamde brongerichte maatregelen zijn te voorkomen. Het
volume van het te storten zuiveringsslib is daarentegen wel te beperken.
Verder zijn er voor niet-reinigbare verontreinigde grond en niet-reinigbare
verontreinigde baggerspecie geen andere verwijderingsmogelijkheden
dan storten; voor zuiveringsslib zijn deze er wel, bij voorbeeld verbranden.

Op grond van het vorenstaande overwegen wij dan ook niet om
zuiveringsslib vrij te stellen van de afvalstoffenbelasting.

6. Conclusies en praktische voorwaarden

Met betrekking tot de grondwaterbelasting zijn wij van mening dat bij
het gebruik van spoelwater voor retourverpakkingen deze belasting een
verkeerd signaal zou kunnen geven over de vraag welke verpakkingen
onze voorkeur hebben. Een vrijstelling van de grondwaterbelasting voor
het gebruik als spoelwater voor retourverpakkingen kan dit bezwaar
wegnemen. De derving van de belastingopbrengst bij een jaarlijks
verbruik van circa 8,5 mln m3 voor reiniging van retouremballage wordt
geraamd op circa f 1,5 miljoen per jaar, waarvoor een structurele dekking
moet worden gezocht binnen de belastingen op milieugrondslag of in het
belastingplan.

Vooralsnog verwachten wij dat deze eventuele vrijstelling (die zou
moeten worden aangemeld bij de Europese Commissie) verenigbaar is
met de Europese en de nationale regelgeving. Wetgevingstechnisch en
uitvoeringstechnisch - uitgaande van een forfaitaire benadering - zien wij
geen onoverkomelijke problemen. Uitgaande van een forfaitaire
benadering kan worden volstaan met een formatieplaats. Dit zal door de
Belastingdienst zelf worden opgevangen.
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Met betrekking tot de afvalstoffenbelasting hebben wij twee knelpunten
geconstateerd. Het betreft de gevolgen van de belasting in verband met
het ontinktingsslib uit de papierindustrie en het afval vrijkomend bij de
kunststofrecycling. Deze twee knelpunten kunnen worden weggenomen
door tijdelijke vrijstellingen voor de belasting op de desbetreffende
afvalstromen. De derving van de belastingopbrengst in verband met deze
vrijstellingen wordt geraamd op circa f 5,2 miljoen per jaar, waarvoor
gedurende drie jaren een dekking moet worden gezocht binnen de
belastingen op milieugrondslag of in het belastingplan.

Vooralsnog verwachten wij dat eventuele tijdelijke vrijstellingen voor
ontinktingsslib en kunststofrecyclingafval - die zouden moeten worden
aangemeld bij de Europese Commissie - verenigbaar zijn met de
Europese en de nationale regelgeving. Wetgevingstechnisch en
uitvoeringstechnisch zien wij voor ontinktingsslib geen onoverkomelijke
problemen.

Voor kunststofrecyclingafval ligt de zaak genuanceerder. Het hergebruik
maakt vaak deel uit van een groter proces. De samenstelling van het te
herverwerken kunststofafval is steeds verschillend, evenals het daaruit
resulterend afval. Om voor recycling een fiscale faciliteit te realiseren
moet duidelijk omschreven kunnen worden wat onderte herverwerken
kunststofafval moet worden verstaan. Voorts dient de herverwerking van
het afval plaats te vinden in bedrijven waar het proces afgezonderd van
andere processen plaatsvindt en fysiek en administratief te volgen is. Dit
betekent dat er afzonderlijke bedrijven moeten zijn of onderdelen daarvan,
waar kunststofafval wordt opgewerkt zonder dat daarbij andere grond–
stoffen worden toegevoegd.

Het vorenstaande houdt een uitbreiding van het aantal te controleren
bedrijven en een andere controlewijze (meer fysiek) in. Hiermee zijn
ongeveer twee formatieplaatsen gemoeid. Dit zal de Belastingdienst zelf
opvangen. Voorts zal de fraude-gevoeligheid toenemen.

Uitvoeringstechnisch verdient het de voorkeur de vrijstelling te
realiseren door de houder van de stortplaats vrij te stellen van de
belasting op het storten van het kunststofrecyclingafval. Gelet echter op
het systeem van heffing van de afvalstoffenbelasting (de belasting wordt
geheven van de houder van de stortplaats; het is aan hem overgelaten of
en, zo ja, op welke wijze hij de belasting doorberekent) en het doel van
deze verfijning is het zuiverder de vrijstelling te realiseren door middel
van een teruggaaf aan de recyclingbedrijven.

Naar verwachting zal een en ander wetgevingstechnisch vorm kunnen
worden gegeven.
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BIJLAGE I OM MILIEU– EN/OF ECONOMISCHE REDENEN AANGEBRACHTE
VERFIJNINGEN BINNEN HET HUIDIGE WETSVOORSTEL

1. Grondwaterbelasting

Vrijstellingen binnen de grondwaterbelasting

Binnen de grondwaterbelasting zijn om milieuredenen vrijstellingen
opgenomen in artikel 8, onderdelen f en g Wbm. Het betreft hier vrijstel–
lingen voor onttrekkingen ten behoeve van de sanering van het grond–
water en voor koude– en warmte-opslag.

De onttrekkingen ten behoeve van de sanering van vervuild grondwater
zijn vrijgesteld van de grondwaterbeiasting. Indien vervuild grondwater
gedurende een bepaalde periode wordt opgepompt en gereinigd waarna
het gezuiverde water weer in de bodem wordt teruggevoerd, wordt het
grondwaterter plaatse gesaneerd. Deze onttrekking geschiedt uitsluitend
met het oog op de bescherming van het milieu en daarom is deze vorm
van grondwateronttrekking vrijgesteld.

Bij nota van wijziging is een vrijstelling opgenomen voor koude– en
warmte-opslag: het grondwater wordt onttrokken en vervolgens in een
gesloten systeem weer volledig geïnfiltreerd in hetzelfde watervoerende
pakket als waaraan het is onttrokken. Per saldo is geen sprake van
blijvend onttrekken van grondwater. In het bijzonder is bij deze vrijstelling
gedacht aan grondwateronttrekkingen ten behoeve van koude– en
warmteopslag in de utiliteitsbouw en de industrie. Bij opslag van energie
in de ondergrond wordt het grondwater in een kringloopproces toegepast
en behoeft geen netto-verbruik van grondwater plaats te vinden. Koude–
en warmte-opslag in de ondergrond brengt een aantal milieuvoordelen
met zich mee:

- energiebesparing, waardoor onnodige CO2-emissie kan worden
voorkomen;

- bij koude-opslag worden koelmachines overbodig, hetgeen leidttot
een vermindering van gebruik van stoffen die op een of andere wijze
milieubelastend zijn (bij voorbeeld CFK's);

- eenmalig gebruik van grondwater voor koeldoeleinden wordt
voorkomen.

Het verlenen van deze vrijstelling is mede bedoel om de projecten op
het gebied van koude– en warmte-opslag niet in een slechtere financieel–
economische positie te brengen, waardoor de marktintroductie zou
kunnen mislukken. De verwachting is dat het aantal projecten op zal lopen
van ongeveer 10 in 1993 tot circa 120 in het jaar 2000, waarbij respectie–
velijk 3 mln m3 en 28 mln m3 grondwater wordt bespaard.

Verlaagd tarief binnen de grondwaterbelasting

Tot het verlaagde tarief in artikel 9, onderdeel b, Wbm voor onttrekking
van grondwater door anderen dan waterleidingbedrijven is besloten om
deze bedrijven een te grote kostenstijging ineens te besparen. Dit is mede
ingegeven door het feit dat veel bedrijven al met (hoge) kosten uit het
Aktieplan waterbesparing (zullen) worden geconfronteerd. De duur van
voornoemd verlaagde tarief is niet vastgesteld. Nadat ervaring is
opgedaan met het verlaagde tarief zal aan de hand van die ervaringen
bekeken worden of deze verfijning zal worden opgeheven dan wel zal
worden aangepast.

Vermindering grondwaterbelasting tarief bij infiltratie

Op grond van artikel 10 Wbm wordt op de grondwaterbelasting een
vermindering toegepast in geval van infiltratie. Deze vermindering dient
tertegemoetkoming van de belastingplichtigen die door infiltratie tot op
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zekere hoogte de grondwateronttrekking weer ongedaan maken. Het
netto-tarief komt uit op f 0,055 per m3.

2. Afvalstoffenbelasting

Vrijstelling voor niet-reinigbare verontreinigde grond en niet-reinigbare
verontreinigde baggerspecie om milieuredenen

De verwerking van niet-reinigbare verontreinigde grond en
niet-reinigbare verontreinigde baggerspecie is in artikel 17 Wbm
vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting. In de memorie van toelichting is
als reden hiervoor aangegeven dat, anders dan bij afvalstoffen in het
algemeen het geval is, de verontreiniging van deze specie en grond veelal
gedurende een lange tijd in het verleden heeft plaatsgevonden en dat de
waterbeheerder of grondeigenaar dan niet meer met zogenaamde
brongerichte maatregelen kan voorkomen. Ook de zogenoemde potentieel
reinigbare baggerspecie, waarvoor thans geen opslagcapaciteit
beschikbaar is, wordt-tot het moment dat een operationele reinigings–
techniek beschikbaar is - vooralsnog tot de niet-reinigbare verontreinigde
baggerspecie gerekend.

De criteria voor het al dan niet reinigbaar zijn van verontreinigde grond
en baggerspecie zullen nog nader worden uitgewerkt. Daarbij zullen ook
de brieven van de Vereniging Centrale Baggerbedrijf, de Nationale
Havenraad, het gemeentebestuur Dordrecht en de gemeente Den Helder
worden bezien.

Vrijstelling voor groente–, fruit– of tuinafvalstoffen

Van gescheiden ingezameld en afzonderlijk aangeboden groente–, fruit–
en tuinafval wordt aangenomen dat het bestemd is voor compostering en
niet voor eindverwerking. Dit groente–, fruit– of tuinafval is in artikel 13,
tweede lid, Wbm derhalve vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting.

Verhoudingsgetal van artikel 13, tweede lid, Wbm

Verscheidene inrichtingen passen op de aan hen afgegeven afvalstoffen
een voorbehandeling toe. Dit geschiedt omdat aan hen ook afval wordt
aangeboden dat zich leent voor scheiding tussen enerzijds te storten of te
verbranden afvalstoffen en anderzijds materialen die geschikt zijn voor
bewerking tot nuttige produkten. Ook vindt dit plaats om een vermin–
dering van de hoeveelheid en het gewichtte bewerkstelligen. Bij het
laatste kan het bij voorbeeld gaan om vergisten. Een voorbeeld van
scheiding ten behoeve van hergebruik is het winnen van metaal uit het
afval.

Om deze belastingplichtigen tegemoet te komen ten aanzien van de
fictiebepaling dat de aan een inrichting afgegeven afvalstoffen alle geacht
worden te zijn afgegeven ter verwerking, is de toepassing van een
verhoudingsgetal opgenomen in het huidige wetsvoorstel. Indien de
afgifte van afvalstoffen aan een inrichting niet uitsluitend bestaat uit voor
verwerking bestemde afvalstoffen kan doortoepassing van dit
verhoudingsgetal de totale hoeveelheid afgegeven afvalstoffen worden
herleid tot de hoeveelheid voor verwerking afgegeven afvalstoffen,
waardoor afvalstoffenbelasting verschuldigd is.

Nultarief voor verbranden om milieuredenen

In artikel 18, onderdeel b, Wbm is voor het verbranden van afvalstoffen
een nihil-tarief opgenomen. Voor storten daarentegen geldt een tarief van
f 28,50 per ton. De redenen voor deze differentiatie zijn enerzijds dat
verbranden van afvalstoffen milieuvriendelijker en beleidsmatig meer
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gewenst is dan storten en anderzijds dat verbranden gemiddeld veel
duurder is dan storten.
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