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Waarom betaalt u waterschapsbelasting?

Iedereen ontvangt van ons in februari de aanslag voor de waterschapsbelasting. U betaalt belasting zodat u veilig kunt wonen,
werken en naar buiten gaan, met schoon en voldoende water. Hieronder ziet u wat wij met uw belastinggeld doen.

Watersysteemheffing

Zuiveringsheﬃng

Een gemaal zorgt voor
voldoende water in sloten
en singels.

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie
zuivert het afvalwater van huizen en
bedrijven die op de riolering lozen.

Wegenheffing
Voor veilige wegen buiten de
bebouwde kom (m.u.v. provincale
wegen en rijkswegen) en het
onderhoud hiervan, zoals asfalteren,
maaien en strooien.

Watersysteemheffing
Een waterberging (bijvoorbeeld een sloot of meer)
vangt teveel water op.

Watersysteemheffing

Wegenheffing

Natuurvriendelijke oevers
zorgen voor schoner water.

Watersysteemheffing

Onderhoud van veilige
ﬁetspaden buiten de
bebouwde kom.

Veilige dijken en duinen
zorgen voor droge voeten.

Watersysteemheffing
Onderhoud en beheer van
enkele vaarwegen, havens
en sluizen.

Verontreinigingsheﬃng
Verontreinigingsheﬃng is voor het
zuiveren van afvalwater van huizen
en bedrijven die niet via de riolering
lozen (bijvoorbeeld via septic tank).

Voor u uitgelicht:

Waterschapsbelasting:
Wie betaalt wat?
Ieder huishouden betaalt
het volgende:
Watersysteemheffing
Wegenheﬃng
Zuiveringsheﬃng of
Verontreinigingsheﬃng

Toekomst zuivering rioolwater
Wij willen in 2050 de energie voor
onze zuiveringen volledig zelf kunnen
opwekken en grondstoffen uit rioolwater
hergebruiken.

Modder als bouwsteen
In Zuid-Holland maken we vanaf dit
jaar ‘bouwstenen’ van bagger om
rivieroevers steviger te maken.

Visvriendelijk gemaal
Halverwege 2018 krijgt de gemeente
Nissewaard een groot visvriendelijk
gemaal dat de waterstand voor het hele
gebied regelt.

NB! In Dordrecht beheert
het waterschap geen
wegen en betaalt u dus
geen wegenheffing aan
het waterschap.

Wat betaalt u?

1 rekening, 2 belastingen

De hoogte van uw aanslag hangt af van uw persoonlijke
situatie, namelijk: samenstelling van uw huishouden en of u
onroerend goed of grond bezit. Twee voorbeelden:
- Een gezin met een huurwoning op de Zuid-Hollandse
eilanden of het zuiden van Rotterdam betaalt in 2018 € 275
(dit was € 271 in 2017).
- Een gezin met een koopwoning van € 200.000 in binnendijks
gebied betaalt in 2018 € 372 (dit was € 369 in 2017).
Via www.wshd.nl/waterschapsbelasting vindt u een uitgebreide
toelichting op de tarieven voor 2018.

Dit jaar ontvangen veel huishoudens één aanslag voor zowel
de waterschapsbelasting als voor de gemeentebelastingen.
Bij deze rekening vindt u geen bijsluiter (informatiefolder) meer.
Meer informatie leest u via www.wshd.nl/waterschapsbelasting.

Van wie ontvangt u de rekening?
In opdracht van ons int SVHW de waterschapsbelasting.

Aanslagbiljet en betalen
U kunt op twee manieren uw aanslagbiljet ontvangen:
- Per post
- Digitaal via mijn.overheid.nl. Log in met uw DigiD
en meld u aan voor SVHW.
Betalen doet u vervolgens via:
- de bank (overschrijving of internetbankieren) of
- een automatische incasso. U betaalt dan in maximaal

Daarnaast betaalt:
Een eigenaar van gebouwde objecten
Watersysteemheffing:
% WOZ-waarde
Wegenheffing: % WOZ-waarde
Een eigenaar van onbebouwde grond
Watersysteemheffing:
vast bedrag per hectare
Wegenheffing: % WOZ-waarde
Een natuurbeheerder (bijv. eigenaar bos)
Watersysteemheffing:
vast bedrag per hectare
Wegenheffing: vast bedrag per hectare

10 termijnen. Het aantal termijnen is afhankelijk van de datum
waarop de incasso ingaat. Uw automatische incasso regelt u
via www.svhw.nl bij ‘Mijn SVHW’, of telefonisch (0186) 577
222 of (0800) 020 08 73. Zonder tegenbericht wordt de
machtiging ieder jaar automatisch verlengd.

Kwijtschelding
Ontvangt u een minimumloon of minimumuitkering op grond van
de Participatiewet, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
(WIA) of de Algemene Ouderdomswet (AOW) en heeft u
geen vermogen? Dan komt u mogelijk voor kwijtschelding in
aanmerking. Vraag het formulier ‘Verzoek om kwijtschelding’ aan
via www.svhw.nl of bel (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

Let op!

waterschap Hollandse Delta
bezoek: Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk / post: Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk. Voor algemene vragen, informatie,
(lokaal tarief), e-mail: 2005005@wshd.nl
meldingen of klachten kunt u bellen met het waterschapsloket:

0900 2005 005

Aanmelden voor de nieuwsbrief, werken bij het waterschap of de vergunningen? Kijk op onze website.
Waterschap Hollandse Delta houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van de waterkeringen die Zuid-Holland Zuid tegen het water
beschermen. Het bewaakt ook de waterkwaliteit in sloten, singels en plassen, zuivert het afvalwater en is verantwoordelijk voor de (vaar)wegen
buiten de bebouwde kom, met uitzondering van provinciale wegen en rijkswegen. Voor meer informatie: www.wshd.nl

Woont u in Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht,
Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam-Zuid,
Westvoorne of Zwijndrecht? Dan is de
WOZ-waarde pas later bekend. U ontvangt
in mei een tweede aanslag voor de
wegen- en watersysteemheffing.

