Beperkte stijging waterschapsbelasting 2018
In 2018 en de komende jaren is inspelen op de klimaatverandering belangrijk. Evenals de noodzaak
om grondstoffen opnieuw te gebruiken en duurzame energie op te wekken. Natuurlijk blijft beheer
en onderhoud van alle sloten, vijvers, rivieren en kanalen gewoon doorgaan. Door naast
investeringen scherp op de kosten te letten, blijft de tariefstijging beperkt. Zo gaat een gezin in 2018
met een eigen woning gemiddeld €3,00 meer betalen (1,2%). Dit ligt iets onder het landelijk
gemiddelde van 1,4%.
Veilig wonen en werken
Ruim 17 miljoen euro is bestemd voor het op orde houden en brengen van onze dijken. Bij de
werkzaamheden worden de wensen van onze partners zoveel mogelijk meegenomen. Hierbij worden
de inwoners nauw betrokken.
Kwaliteit van de leefomgeving
In 2018 wordt 34 miljoen geïnvesteerd in de kwaliteit van de leefomgeving. Het klimaat verandert.
De negatieve gevolgen wil het bestuur zo veel mogelijk voorkomen. Samen met gemeenten starten
er klimaatstresstesten en worden knelpunten voortkomend uit extreme regenbuien en hitte
aangepakt.
Circulair zijn en energieneutraal
Het zuiveren van het afvalwater voor onze 1.1 miljoen inwoners gaat onverminderd voort. Bij het
zuiveren wordt tevens gewerkt aan de verbetering van onze leefomgeving, onder meer door het
halen van schaarse grondstoffen uit ons afvalwater. Herbruikbaarheid van materialen wordt
gemaximaliseerd. In 2018 wil het bestuur nog meer energie opwekken door grootschalige aanleg van
zonnepanelen
Belastingtarieven
Het algemeen bestuur stelt jaarlijks de tarieven vast. GBLT is het belastingkantoor dat de belastingen
heft en int in ons gebied.
Omschrijving
Zuiverings- en verontreinigingsheffing
Ingezetenen
Gebouwd
natuurterreinen
Ongebouwd bemalen
Ongebouwd onbemalen

Gegevens
€ 51,46 per v.e.
€ 53,22 per woonruimte
0,0218% van de WOZ-waarde
€ 2,31 per ha
€ 55,32 per ha
€ 36,88 per ha

Wat betekent het voor mij als inwoner, als huiseigenaar, als grondeigenaar?
Omrekening tarieven naar woningen, grondeigenaren en terreinbeheerders
(afgerond op hele bedragen)

Gezin met koopwoning
In 2018 betaalt een meerpersoonshuishouden met een woning met een WOZ-waarde van € 200.000
3 euro meer: namelijk € 251,00 (was in 2017: € 248,00).
Gezin met huurwoning
In 2018 betaalt een meerpersoonshuishouden met een huurhuis 3 euro meer dan in 2017, namelijk €
208,00 (was € 205,00).
Alleenwonende met koopwoning
In 2018 betaalt een alleenwonende met een woning met een WOZ-waarde van € 200.000, 2 euro
meer: namelijk € 148 (was in 2017: € 146,00).
Alleenwonende met huurwoning
In 2018 betaalt een alleenwonende met een huurwoning 2 euro meer: namelijk € 105,00 (was in
2017: € 103,00).
Grondeigenaren in bemalen gebied
Uitgaande van een gemiddeld agrarisch bedrijf in bemalen gebied met 40 hectaren landbouwgrond
en opstallen ter waarde van € 400.000 stijgt de aanslag over 2018 met € 102 (van € 2.405 naar €
2.507). De stijging komt met name voort uit het feit dat grondeigenaren in 2018 per hectare ruim € 2
meer gaan betalen ten opzichte van 2017, namelijk € 55,32 (was € 52,84).
Grondeigenaren in onbemalen gebied
Uitgaande van een gemiddeld agrarisch bedrijf met 40 hectaren landbouwgrond en opstallen ter
waarde van € 400.000 stijgt de aanslag over 2018 met € 69 (van € 1.701 naar 1.770). De stijging komt
met name voort uit het feit dat grondeigenaren in 2018 per hectare € 1,65 meer gaan betalen dan in
2017 te weten € 36.88 en dat was € 35,23.
Terreinbeheerders
In 2018 betaalt een terreinbeheerder 10 cent meer per hectare dan in 2017, namelijk € 2,31. Voor
een natuurterreinbeheerder met 1.000 hectare natuur in beheer, betekent dit een verhoging van de
aanslag met € 100,00.

