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Baggeren op de schop
Beter en goedkoper
Hollandse Delta werkt bij het baggeren meer samen
met de gemeenten. Dat heeft het waterschapsbestuur
in januari 2012 besloten. Ook gaat het waterschap
voortaan in het hele werkgebied op dezelfde manier
baggeren. Het is efficiënter en goedkoper. Inwoners
binnen de bebouwde kom van de gemeente hoeven
hun sloten en singels niet meer zelf te onderhouden.
Dit informatieblad gaat over de veranderingen en wat
die voor u kunnen betekenen.
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Watersysteem
In een gebied liggen verschillende
soorten sloten, singels en plassen.
Samen vormen ze een watersysteem.
De grotere sloten noemen we hoofdwatergangen. De kleinere sloten en
singels zijn de 'overige watergangen.
Voor een goed watersysteem is het
onderhoud van alle wateren van
belang.
Kosten
Het baggeren kost ruim 4 miljoen euro
per jaar. Dat is zo'n 300.000 euro meer
dan voor 2012. Het geld komt uit
bestaande budgetten. De belastingen
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Het waterschap beheert een groot deel
van de sloten. Soms komt er meer
bagger uit deze sloten dan normaal.
Agrariërs krijgen in dat geval voor elke
strekkende meter een vergoeding per
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waterschap de bagger op eigen kosten.
U ontvangt dan geen vergoeding.

Over WSHD
Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater en de
(vaar)wegen, zuivert het afvalwater en draagt bij aan de ruimtelijke invulling van dit gebied. Meer informatie over Hollandse Delta
vindt u op www.wshd.nl. Voor vragen, klachten of meldingen over het waterschap kunt u contact opnemen met het
waterschapsloket via telefoonnummer 0900 2005 005 (€ 0,10 p/min.) of mail naar: 2005005@wshd.nl.

