Waterschapsbelasting 2020
uw bijdrage aan droge voeten en schoon water

Het hoogheemraadschap van
Rijnland zorgt voor droge voeten
en schoon water, en dat kost
geld. Om alles te kunnen
bekostigen, zijn inkomsten uit
belastingen noodzakelijk.

Droge voeten, schoon water

We ontdoen vaarwegen en sloten regelmatig van kroos en een te veel aan waterplanten. Dat is niet alleen goed voor de
doorstroming van het water, maar ook voor
de waterkwaliteit en het waterleven.

Waterschappen, zoals het hoogheemraadschap van Rijnland, ontvangen
geen geld van het rijk. Om alles te bekostigen, zijn inkomsten uit belastingen noodzakelijk. Ook u betaalt ieder jaar waterschapsbelasting: zuiveringsheffing en watersysteemheffing.
Zuiveringsheffing

Watersysteemheffing

Met het geld dat u betaalt aan zuiveringsheffing maken we al uw afvalwater schoon, plus
dat van de overige ruim 1,3 miljoen inwoners
in ons gebied. Denkt u hierbij aan al het water
dat u doorspoelt in toilet, gootsteen en douche
(zo’n 136 liter water per persoon per dag). Maar
ook het afvalwater van bedrijven en industrieën
en het regenwater dat in de straatputjes verdwijnt stroomt via het riool naar een van onze
afvalwaterzuiveringen. Daar maken we het milieu-vriendelijk schoon.

Rijnland beheert de zeewering tussen Wassenaar
en IJmuiden (ongeveer 40 kilometer) en ongeveer
200 polders. Ook zijn we verantwoordelijk voor
ruim 13.000 kilometer watergang, zoals kanalen, vaarwegen en sloten, en een groot aantal
meren. Om u en andere mensen te beschermen
tegen overstromingen, is het belangrijk dat we
de zeewering in ons gebied in goede conditie
houden en de dijken en kades goed op orde.
Dat doen we met het geld dat u betaalt aan
watersysteemheffing.

Het gezuiverde water is geen drinkwater, maar
wel zo schoon dat het geschikt is om in te
zwemmen of vissen. Daarom gaat dit water terug
de natuur in en lozen we het op bijvoorbeeld
vaarwegen en meren.

Daarnaast zorgen we er met uw geld voor dat
gemalen goed hun werk kunnen doen. Gemalen
zorgen voor precies de juiste hoeveelheid water
in een gebied: daarom komen huizen en kelders
ook bij veel regenval niet onder water te staan
en als het te weinig regent zorgen ze dat de
bodem niet verdroogt.
Ook houden we met uw geld de waterkwaliteit
op orde door bijvoorbeeld sloten en vaarwegen
te baggeren, natuurvriendelijke oevers aan te
leggen en algenconcentraties te bestrijden.

Afvalwaterzuiveringsinstallatie

Zuiveringsheffing

Zuiveringsheffing

Watersysteemheffing

Via afvalwaterzuiveringen
maken we het afvalwater
schoon dat via douche, toilet
en gootsteen in het riool komt.

In afvalwaterzuiveringen
maken we het afvalwater uit
het riool schoon.

Via poldergemalen zorgen we
voor de juiste hoeveelheid
water in een gebied: niet te
veel, niet te weinig.

Zuiveringsheffing
Via afvalwaterzuiveringen
maken we het afvalwater
schoon dat via bedrijven en
industrieën in het riool komt.

Watersysteemheffing
We baggeren voor een betere
doorstroming van het water.
Tevens is het goed voor de
waterkwaliteit en het waterleven.

Watersysteemheffing
We bestrijden onder andere
algenconcentraties zodat de
waterkwaliteit verbetert en
er veilig in recreatieplassen
gezwommen kan worden.

Watersysteemheffing

Watersysteemheffing

We onderhouden de duinen
en versterken de kust, zodat
ze nu en in de toekomst
voldoende bescherming bieden.

Via grote boezemgemalen
voeren we overtollig water af
naar bijvoorbeeld de zee.

Watersysteemheffing

Waterschapsbelasting
uw bijdrage aan droge voeten en schoon water
Ieder jaar betaalt u waterschapsbelasting aan het hoogheemraadschap
van Rijnland. Uw geld wordt goed besteed: we gebruiken het onder
andere voor goed beheer van en onderhoud aan duinen, dijken, kades,
vaarwegen en gemalen. Maar ook voor de zuivering van afvalwater.
Kijk voor meer informatie per belastingsoort op
www.rijnland.net/waterschapsbelasting of op www.bsgr.nl.

We verhogen en verbreden
dijken en kades, zodat ze ook
in de toekomst voldoende
bescherming bieden.

Watersysteemheffing
Met natuurvriendelijke oevers
zorgen we voor schoner en
gezonder water met een rijk
waterleven.

Tarief zuiveringsheffing 2020

Tarief watersysteemheffing 2020

Voor het berekenen van de zuiveringsheffing
gebruiken we het begrip vervuilingseenheid
(v.e.). Een v.e. is niet hetzelfde als het aantal
personen in een huishouden.

Woont u in Rijnlands gebied of heeft u er een
bedrijf of andere eigendommen, zoals een
schuur of garage? Dan betaalt u watersysteemheffing. Deze heffing is onderverdeeld in onderstaande vijf categorieën. U bent ingedeeld in
één of meer daarvan.

Een huishouden van één persoon krijgt een
aanslag van 1 v.e. Elk huishouden dat bestaat
uit twee of meer personen krijgt een aanslag
van 3 v.e. Bedrijven betalen naar gelang de
hoeveelheid geloosd water.
Tarief: € 61,30 per v.e.

Ingezetenen: € 105,60 per woonruimte
Gebouwd:
0,0227% van WOZ-waarde
Ongebouwd: € 84,50 per hectare
Natuur:
€ 4,00 per hectare
Wegen:
€ 422,50 per hectare

Meer uitleg over de belastingsoorten
Voor meer informatie per belastingsoort, kijkt u op www.rijnland.net/waterschapsbelasting.
Ook kunt u kijken op www.bsgr.nl.

Heffing en invordering
Sinds 2011 ontvangt u de aanslag voor de waterschapsbelasting niet meer rechtstreeks
van Rijnland, maar van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Door het schoonhouden van de
roosters van onze gemalen blijven
ze goed functioneren en kunnen
we het waterpeil in een gebied
nauwkeurig op de juiste hoogte
houden.

De zorg voor droge voeten en schoon water
Het zorgen voor droge voeten en schoon water wordt steeds duurder. We kunnen niet voorkomen
dat deze kostenstijging doorwerkt in de tarieven (Rijnland heeft geen winstoogmerk). Om de
tariefverhoging binnen aanvaardbare grenzen te houden, voeren we onze taken op een zo efficiënt
mogelijke manier uit. Ook zoeken we voortdurend naar kostenbesparende samenwerking met
andere overheden. Zo werken we met gemeenten samen aan afvalwaterbehandeling en is met een
aantal buurwaterschappen één uitvoerende dienst gevormd voor muskusrattenbeheer.

Meer informatie? www.rijnland.net/waterschapsbelasting of www.bsgr.nl
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In ons gebied liggen ongeveer 200 polders. Iedere polder is onderverdeeld in
een of meerdere peilvakken (in totaal
zijn er ongeveer 600) met elk hun eigen
waterpeil. Inlaatconstructies, kleinere
poldergemalen en grote boezemgemalen
zorgen dat het waterpeil in die vakken op
de juiste hoogte blijft.

