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Vragen: 

Of we even 6 miljoen bij onze boeren vandaan willen halen? 
 
Landbouwgronden zijn nu vrijgesteld van OZB (*1). Op 3 september jl. heeft het Centrum voor 
Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen 
een rapport uitgebracht met de onheilspellende titel "Financiële en economische effecten van 
afschaffing van de ozb-vrijstelling voor cultuurgrond" (*2)  De werkgroep Herziening gemeentelijk 
belastinggebied (2020), onderdeel van het Bouwstenentraject voor een beter belastingstelsel van het 
ministerie van Financiën, presenteerde eerder het laten vervallen van ozb-vrijstellingen als één van de 
opties om het belastinggebied uit te breiden. (*3) 
 
In deze tijden waarin boeren al van alles voor de kiezen krijgen, komt het COELO ook nog dunnetjes 
met een dergelijk rapport. 

Als dit wordt doorgevoerd, betekent het voor ons in Noordoostpolder dat we jaarlijks ca. 6 miljoen euro 
minder geld van het Rijk krijgen. En in het rapport wordt er maar even vanuit gegaan dat we dat bij de 
boeren ophalen. Dat zou voor Noordoostpolder een stijging van 41% van onze OZB-
belastingopbrengst. In een pennestreek betekent dit extra belastingen van ongeveer 6 miljoen voor 
onze boeren in Noordoostpolder. Hier heeft onze fractie geen woorden voor. 

De schrijvers van het rapport hebben oogkleppen op. Er wordt alleen gekeken naar de oorspronkelijke 
OZB-argumenten uit 1970. Maar boeren hebben nog steeds het probleem dat ze hogere lasten niet 
door kunnen berekenen. Ze hebben sindsdien wel andere taken opgelegd gekregen 
(gebruiksbeperkingen, akkerranden). Steun vanuit het Europees Landbouwbeleid wordt ook steeds 
minder. Het rapport kijkt niet breed naar de ontwikkeling van de agrarische sector en lijkt losgezongen 
van de werkelijkheid te zijn geschreven. 
 
Onze politieke vragen: 

1. Hoe beoordeelt het college dit rapport? 
2. Hoe gaat het college er voor zorgen dat dit rapport heel erg snel in de diepste la verdwijnt en 

daar nooit meer uitkomt? Welke lobbyinspanningen onderneemt u daarvoor? 
*1 art. 18 lid 4 wet WOZ jo. art. 2 lid 1 a Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet Woz 
*2 https://www.coelo.nl/images/rapporten/Coelo_rapport_afschaffen_ozb-
vrijstelling_cultuurgrond_eindversie.pdf 
*3 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/05/18/herz
iening-gemeentelijk-belastinggebied/herziening-gemeentelijk-belastinggebied.pdf 

Antwoord: 

1. Het rapport geeft een onvolledig beeld over de effecten van het laten vervallen van de 
vrijstelling van cultuurgrond voor OZB. Enerzijds wordt er uitgegaan van gemiddelde 
effecten voor gemeenten, maar anderzijds laat het zien dat er een onevenredige grote 
impact is voor de agrarische sector met name in gemeenten zoals Noordoostpolder die over 
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https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/05/18/herziening-gemeentelijk-belastinggebied/herziening-gemeentelijk-belastinggebied.pdf


veel cultuurgrond beschikken. Als onderdeel van het bouwstenenproject voor een beter 
belastingstelsel is eerder sprake van afbraak dan van opbouw, zolang de gezochte ruimte 
voor belastingheffing ten koste blijft gaan van de algemene uitkering.  
 

2. Het college zal haar zorgen over het rapport kenbaar maken via het VNG en daarbij zich 
specifiek richten tot de VNG-commissie financiën. 
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