Belastingtarieven stijgen beperkt
Gevolgen van klimaatverandering, over droogte, over het belang van biodiversiteit, over
zeespiegelstijging, over de energieopgaven en over de nodige verandering in de landbouw. Het zijn
onderwerpen waar Waterschap Vallei en Veluwe aan werkt door zijn vakmanschap in te zetten,
aandacht te hebben voor de nieuwste technologische kennis en mee te werken aan innovaties.
Water speelt daarin een prominente rol als ordenend principe boven en onder de grond. Samen met
partners werkt het waterschap aan duurzame ruimtelijke ontwikkeling, inrichting, gebruik en beheer
van onze leefomgeving. Door naast investeringen scherp op kosten te letten, blijft stijging van de
belastingtarieven beperkt. Zo gaat een gezin in 2020 met een eigen woning gemiddeld € 2,00 meer
betalen (1,1%) dan in 2019.
Veilig wonen en werken
Ruim 17 miljoen euro is bestemd voor het op orde houden en brengen van onze dijken. Dat is de
basis om ons gebied te beschermen tegen overstromingen. In de projecten werken wij samen met
inwoners en onze partners.
Kwaliteit van de leefomgeving
In 2020 wordt ruim 38 miljoen geïnvesteerd in de kwaliteit van de leefomgeving. Het watersysteem
in zowel stedelijke als landelijke gebieden wordt robuuster gemaakt. Zo blijft deze gebieden
waardevol en genereren zetwaarde voor de economie, ecologie en leefbaarheid van de regio.
Circulair zijn en energieneutraal
Het zuiveren van rioolwater voor onze 1,1 miljoen inwoners gaat onverminderd voort. Rioolwater
zien we als bron van grondstoffen. Daarom bouwen we onze rioolwaterzuiveringsinstallaties om tot
energie- en grondstoffenfabrieken. Zo dragen we bij aan de circulaire economie en de
energietransitie en leveren we een belangrijke bijdrage aan zowel de aanpassing aan
klimaatverandering als aan maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen verminderen.
Belastingtarieven
Het algemeen bestuur stelt de belastingtarieven jaarlijks vast. Belastingkantoor GBLT heft en int de
waterschapsbelastingen in ons gebied.
Soort belasting
Zuiverings- en verontreinigingsheffing
Bedrijven en woningen
Watersysteemheffing
Ingezetenen
Gebouwd
Natuur
Ongebouwd bemalen
Ongebouwd onbemalen

Tarief
€ 54,08 per vervuilingseenheid
€ 56,63 per woonruimte
0,0203% van de WOZ-waarde
€ 3,03 per hectare
€ 60,60 per hectare
€ 40,40 per hectare

