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VERZONDEN 01 OKT. 2021
Geachte heer Renet,

Op 11 september jl. hebben wij uw brief ontvangen met vragen artikel 43 R.v.O. inzake
OZB Chemelot

U heeft vragen gesteld naar aanleiding van de themasessie BsGW van 9 september jl. U
geeft aan het onrechtvaardig te vinden dat ondernemers op Chemelot alleen Onroerende
Zaakbelasting (OZB) betalen over de gebouwen en niet over de installaties.

Voor dat we specifiek ingaan op uw vragen eerst een korte algemene toelichting.
Tijdens de themasessie is bij de behandeling van de laatste sheets, vanwege de
beperkte tijd, kort ingegaan op de waardering van de incourante objecten op het
Chemelot Industrial Park in Geleen.

De BsGW wilde aangeven dat investeringen binnen Chemelot niet altijd één op één
terug te vertalen zijn in WOZ-waardes en daarmee OZB-opbrengsten. Met name de
jurisprudentie met betrekking tot de zogenoemde werktuigenvrijstelling bij
installaties heeft hierop grote invloed. Die vrijstelling geldt niet automatisch voor
alle installaties op het terrein. Mocht de indruk zijn gewekt dat het wel voor alle
installaties geldt, dan wil BsGW dit bij deze corrigeren.

Als er bij een object installaties aanwezig zijn, wordt bekeken of de
werktuigenvrijstelling van toepassing is. Daarbij geeft de BsGW aan dat de
jurisprudentie hierover de laatste jaren steeds ruimhartiger wordt. Het gaat dan
echter wel om heel specifieke omstandigheden, die bij de waardering van dit soort
objecten altijd per geval bekeken worden. Het gaat te ver om de jurisprudentie
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hierover helemaal uit te leggen. Maar als richtlijn houden we het volgende aan: als
je een installatie kunt verwijderen en daarbij niet of nauwelijks noemenswaardige
beschadigingen aan het gebouw veroorzaakt, dan is de installatie vrijgesteld. De
installatie kan dan namelijk op een ander plek worden opgebouwd en voor dezelfde
functie worden gebruikt.
BsGW heeft tijdens de presentatie specifiek verwezen naar de installaties bij een
produktielijn (robotlijn) van VDL Nedcar. Deze productielijn kan ook elders
opgebouwd en gebruikt worden. Daarom is deze installatie vanuit de
werktuigenregeling vrijgesteld.
De vaak hoge investeringen in dit soort installaties hebben in dat geval geen invloed
op de waardebepaling in het kader van de Wet WOZ. Zo zijn er meer installaties op
Chemelot waarvoor een vrijstelling geldt.

Er zijn echter ook installaties die geen vrijstelling krijgen en dus wel meetellen in
de waardebepaling in het kader van de Wet WOZ, zoals bij Olefins 4.

Vraag 1
Hoeveel OZB ontvangt de gemeente van de bedrijven op Chemelot Industrial Park voor
het daar aanwezige? Welk gedeelte daarvan bestaat uit OZB over de gronden en welk
deel bestaat uit OZB voor de gebouwen?
In algemene zin bestaat Chemelot Industrial Park:
• voor circa 30% uit grond;
• voor circa 40% uit gebouwen en infrastructuur;
• en voor circa 30% uit installaties.
De totale waarde bedraagt in het kader van de Wet WOZ € 1,2 miljard. Als we uitgaan
van het tarief 2021 betekent dit een OZB-opbrengst voor eigenaren van € 8 miljoen
en voor gebruikers (uitgaande van een gemiddelde leegstand) van € 4 miljoen.

Vraag 2
Hoe verhouden de waarden van de kantoorgebouwen op Chemelot zich tot die van
gebouwen buiten Chemelot? M.a.w. gelden dezelfde bedragen per m2 en m3 binnen en
buiten Chemelot?
Er is geen vaste prijs per m2 of m3 binnen de gemeente. Bij de waardebepaling van
gebouwen, dus ook van kantoorgebouwen, wordt specifiek gekeken naar allerlei
objectkenmerken, zoals oppervlakte, bouwjaar, onderhoudstoestand, ligging e.d.
Dat met elkaar vergelijken is dus niet mogelijk.

Vraag 3
Hoe hoog is de verlaging van de Rijksuitkering die de gemeente heeft vanwege die
ontvangsten?
Voor de korting op het Gemeentefonds wordt 80% van de WOZ-waarde
meegenomen. De tarieven worden per jaar aangepast. Uitgaande van de tarieven
2021 en de onder vraag 1 geschatte opbrengsten is dit voor de eigenaren € 1,5
miljoen en voor de gebruikers € 0,9 miljoen.

Vraag 4
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Is het juist dat het Center Court op Chemelot Campus eigenaar is van de provincie?
Betaalt de provincie OZB aan de gemeente en/of betaalt Chemelot daarover OZB aan de
gemeente?
Hoe zit het met gebouwen die (ook) voor onderwijs worden gebruikt?
Het Center Court is geen eigendom van de provincie, maar van Chemelot Campus
BV.

Zowel de eigenaar als de gebruiker (in dit geval is de eigenaar tevens gebruiker)
betalen OZB aan de gemeente. De functie van een gebouw bepaalt niet of er OZB
moet worden betaald. De waardering van een gebouw is onder meer afhankelijk van
de functie waarvoor het gebouw wordt gebruikt. Kortom: de functie bepaalt niet óf
er betaald moet worden, maar wel hoevéél er betaald moet worden.
Vraag
Wordt
a)
b)
c)

5
er (in zo’n situatie) OZB geheven over
Woonwagens
Verplaatsbare woningen (zie bv https://woneninhout.nl/kant-en-klare-units/)
Metalen of houten hallen

Dit is een andere situatie omdat alle drie de voorbeelden geen installaties zijn. Voor
alle drie de gevallen geldt als algemene lijn: Als in de vergunning een termijn voor
langdurig verblijf ter plaatse afgegeven wordt, dan wordt OZB geheven. Als deze
objecten niet onder de OZB vallen, dan vallen ze meestal onder de verordening
roerende woon- of bedrijfsruimte (RZB). Deze verordening heeft dezelfde
voorwaarden als de verordening OZB.
Voor onderdeel a (woonwagens) en onderdeel b (verplaatsbare woningen) geldt
specifieke jurisprudentie.

Vraag 6
Indien de vorige vraag met ‘ja’ beantwoord werd: wat is het verschil met de installaties van
Chemelot?
Het verschil is dat het geen installaties zijn.
Vraag 7
Is het college het met SPA eens dat indien Chemelot Industrial Park gebruikt zou worden
voor vergelijkbare activiteiten die elders op bedrijventerreinen in Limburg plaatsvinden die
tot gevolg zou hebben dat er veel meer werkgelegenheid zou zijn en dat de gemeentelijke
OZB-inkomsten aanzienlijk groter zouden zijn?

Een ander gebruik van Chemelot Industrial Park, bijvoorbeeld met activiteiten zoals
deze elders op bedrijventerreinen in Limburg plaatsvinden, hoeft niet automatisch
te betekenen dat er sprake is van meer werkgelegenheid of van meer OZBinkomsten.
De werkgelegenheid op bedrijventerreinen fluctueert sterk en voor de OZB wordt
altijd naar de specifieke objecten gekeken. Daarbij is op andere bedrijventerreinen
de werktuigenvrijstelling ook van toepassing.
Vraag 8

Postadres: Postbus 18, 6130 AA Sittard-Geleen S 14 046 (vanuit buitenland +31 46 477 77 77) | www sittard-geleen.nl

Is het college het met SPA eens dat de gemeente gecompenseerd behoort te worden voor
gederfde inkomsten conform bovenstaande redenatie?

De door SPA aangegeven compensatie komt niet in wet- en regelgeving voor, noch
in enige subsidie- of andere regeling waar een beroep op zou kunnen worden
gedaan. De vraag voor compensatie is dan ook niet opportuun.
Vraag 9
Kan de gemeente een schatting geven van de OZB-inkomsten en werkgelegenheid die
het bedrijventerrein Chemelot Industrial Park oplevert indien daar vergelijkbare activiteiten
als op andere gemeentelijke bedrijventerreinen (exclusief VDL) zouden plaatsvinden?
Anders geformuleerd: hoeveel OZB ontvangt de gemeente van de overige
bedrijventerreinen in Sittard-Geleen, hoe groot zijn die bedrijventerreinen samen en
hoeveel mensen werken daar?

Deze vraag is niet te beantwoorden, omdat er geen enkele mate van
vergelijkbaarheid is. In de vraag zitten te veel conflicterende parameters. Zie voor
verdere informatie de inleiding.

Vraag 10
Betalen bedrijven die in andere Nederlandse gemeenten met dergelijke industrie
gevestigd zijn ook geen OZB over hun installaties (bijvoorbeeld Moerdijk, Velsen,
Rotterdam en Delfzijl?)
Ja. De regels en jurisprudentie met betrekking tot de werktuigenvrijstelling gelden
voor elke gemeente in Nederland.

Vraag 11
Is het college bereid om via de VNG en/of bij de Tweede Kamer, eventueel samen met
een aantal andere gemeenten, te lobbyen om te bewerkstelligen dat dit wel gaat
gebeuren.
Eerdere voorstellen om tariefdifferentiatie OZB of een drempel toe te passen om
binnen de categorie niet-woningen tussen grote en kleine bedrijven
onevenwichtigheden op te heffen, konden bij het ministerie noch bij de VNG op
enige steun rekenen. Een wetswijziging is veelal pas aan de orde als daar in grote
mate behoefte aan of noodzaak toe is. De aanwezigheid van grootschalige
industriële complexen met veel installaties komt maar in een beperkt aantal
gemeenten in Nederland voor. Wij schatten in dat er geen draagvlak is voor een
dergelijke actie. Eerdere ervaringen tonen dat aan.
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Vraag 12
Heeft de gemeente of de provincie mogelijkheden om belasting over ‘werktuigen’ te heffen
ofte gaan heffen.
Nee dat kan niet.
In artikel 220d lid 1 subj Gemeentewet is de werktuigenvrijstelling als een verplichte
vrijstelling opgenomen. Hoe de vrijstelling wordt toegepast, wordt bepaald door de
jurisprudentie.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

mr. J.Th.C.M.
Verheijen »
JTt
burgemeester

mr. G.J.C. Kusters,^

gemeentesecretaris
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