Controle Hollandsche IJsseldijk

Waterschapsbelasting
De zorg voor droge voeten en schoon water kost geld. In 2021 hebben wij zo’n 100 miljoen euro nodig voor stevige
dijken, het schoonmaken van afvalwater en schoon en voldoende water in sloten, singels en plassen. We betalen dit
werk voornamelijk uit waterschapsbelastingen. Alle inwoners en bedrijven in ons werkgebied betalen deze belasting.
Als waterschap werken wij eraan mee dat u veilig en prettig
kunt wonen, werken en uw vrije tijd kunt besteden in het
gebied tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer.
Van steden vol gebouwen en straten met nauwelijks ruimte
voor water, tot het laagst gelegen deel van Nederland op
zo’n 7 meter onder de zeespiegel. Ook op plekken waar de
bodem gemiddeld 1 centimeter per jaar zakt.

Voor droge voeten en schoon water
We blijven werken aan maatregelen om de gevolgen van
klimaatverandering de baas te blijven. De zeespiegel stijgt
en het weer wordt extremer: droge periodes duren langer
en regenbuien worden heftiger. Wij willen slimmer met
al dat regenwater omgaan. Vooral in de dicht betegelde
stedelijke gebieden is dit een grote uitdaging.

Samen met bewoners, bedrijven en andere overheden
richten we woonwijken en openbare ruimten groener in.
Zo maken we ruimte voor water, maar ook voor nieuwe
natuur met meer verschillende soorten planten en dieren.

Voor nu en later…
Met nieuwe technieken winnen we steeds meer
energie en grondstoffen terug. De kosten die we
daarmee besparen geven we direct terug in lagere
tarieven. Met de energie kunnen we bijvoorbeeld onze
afvalwaterzuiveringsinstallaties en gemalen laten
draaien. Van de grondstoffen die we terugwinnen, kunnen
weer andere materialen worden gemaakt, zoals tegels en
onderdelen voor groene daken. We proberen ook steeds
minder CO2 (koolstofdioxide) uit te stoten.

Welke waterschapsbelasting betaalt u?
U bent huurder
Droge voeten en voldoende schoon water
• U betaalt een vast bedrag voor ons werk aan veilige
dijken en kades, voldoende schoon water in plassen,
singels en sloten en voor het regelen van het juiste
waterpeil.
Afvalwater schoonmaken
• U betaalt een vast bedrag per gezin/huishouden voor
het zuiveren van uw afvalwater uit bad, douche, toilet,
etc. Woont u alleen, dan betaalt u een lager bedrag.
U bent eigenaar van grond
Droge voeten en voldoende schoon water
• U betaalt een bedrag dat is gebaseerd op de grootte en
het soort grondgebruik: voor natuur, landbouw of ander
grondgebruik.

U bent eigenaar van een woning of van een bedrijf
Droge voeten en voldoende schoon water
• Als huiseigenaar betaalt u een vast bedrag voor ons
werk aan veilige dijken en kades, voldoende schoon
water in plassen, singels en sloten en voor het regelen
van het waterpeil. Daarnaast betaalt u een bedrag op
basis van de WOZ-waarde van uw woning.
Uw gemeente bepaalt de WOZ-waarde.
• Als eigenaar van een bedrijf betaalt u ook voor ons werk
aan droge voeten en voldoende schoon water.
Het bedrag dat u betaalt is geheel gebaseerd op de
WOZ-waarde van uw bedrijfsgebouw(en).
Uw gemeente bepaalt de WOZ-waarde.
Afvalwater schoonmaken
• U betaalt een vast bedrag per gezin/huishouden voor
het zuiveren van uw afvalwater uit bad, douche, toilet,
etc. Woont u alleen, dan betaalt u een lager bedrag.

Tarieven 2021
Belasting voor het watersysteem*
Per persoon voor 1 woning: € 107,88.
Per woning en bedrijf: de WOZ-waarde x 0,0216%.
Verharde openbare wegen per hectare: € 185,84.
Ander grondgebruik per hectare: € 92,92.
Natuurterrein per hectare: € 3,29.

Belasting voor het zuiveren van afvalwater
Tarief per vervuilingseenheid, dit is wat 1 persoon
gemiddeld vervuilt: € 51,26.

* Zoals het werk aan gemalen, veilige dijken en kades.

* Alleen inwoners van de Krimpenerwaard betalen wegenbelasting.

Belasting voor wegenbeheer*
Per persoon voor 1 woning: € 44,27.
Per woning en bedrijf: de WOZ-waarde x 0,0226%.
Als eigenaar van grond of een stuk natuur per hectare: € 35,08.

Begroting 2021

wegenbeheer
in de Krimpenerwaard

Inkomsten uit belastingen
1. Belasting voor het watersysteem en veilige dijken € 49,3 miljoen
2. Belasting voor het zuiveren van afvalwater
€ 40,6 miljoen
3. Belasting voor wegenbeheer in de Krimpenerwaard € 4,4 miljoen
Uitgaven aan taken
1. Veilige dijken en kades
2. Schoon en voldoende water
3. Afvalwater zuiveren
4. Wegenbeheer
5. Omgeving en organisatie
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Meer informatie op www.hhsk.nl/belasting
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