
sterke dijken
             schoon water

Waterschapsbelasting 2017

U betaalt watersysteemheffing voor:
Bescherming tegen overstromingen
Zonder dijken en kades zou het rivierengebied regelmatig  
onder water lopen. Het waterschap zorgt ervoor dat de  
dijken sterk genoeg zijn, zodat u kunt wonen en werken  
in dit mooie maar kwetsbare gebied. 

Het juiste waterpeil in sloten en andere 
wateren
Met stuwen en gemalen zorgt het waterschap voor een  
waterpeil dat past bij het gebruik van dat gebied. Bij hevige  
regenval pompen we het water zo snel mogelijk weg;  
in tijden van droogte voeren we voldoende water aan.

Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater
Schoon water draagt bij aan een goede leefomgeving voor  
mensen, dieren en planten. Daarom baggeren we regelmatig  
sloten, singels en grachten. Bovendien letten we erop dat  
het water niet vervuild raakt met schadelijke stoffen.

Uitgaven voor sterke dijken en schoon, voldoende  
water in 2017: € 96,4 miljoen 

U betaalt zuiveringsheffing voor:
Zuivering van het afvalwater
Het vuile water dat u door gootsteen of toilet spoelt, komt  
terecht in een zuiveringsinstallatie van het waterschap.  
Daar wordt het in 24 uur schoon gemaakt.

Uitgaven voor zuivering van afvalwater in 2017:  
€ 64,8 miljoen

Van Belastingsamenwerking Rivierenland heeft u een  
aanslagbiljet voor lokale belastingen voor 2017 ontvangen.  
Een deel daarvan is waterschapsbelasting. Waar betaalt u voor?

U betaalt wegenheffing voor:
Onderhoud aan wegen
Woont u in de Alblasserwaard of de Vijfheerenlanden?  
Dan betaalt u wegenheffing aan het waterschap. Dit is voor  
onderhoud aan polderwegen en fietspaden buiten de bebouwde 
kom. In de rest van het rivierengebied zorgen andere overheden 
voor het wegbeheer.

Uitgaven voor de wegen en fietspaden in 2017: € 7 miljoen

Tarieven 2017
Hoeveel belasting u moet betalen, hangt af van uw persoonlijke 
situatie. Bijvoorbeeld of u huurder bent of huiseigenaar, of u  
een gezin hebt of alleenstaand bent, of u een bedrijf heeft,  
enzovoorts. Informatie hierover vindt u op de website van  
Belasting Samenwerking Rivierenland: www.bsr.nl

Meer informatie
Meer informatie over het werk van Waterschap Rivierenland 
vindt u op www.waterschaprivierenland.nl

https://www.bsr.nl
https://www.waterschaprivierenland.nl


Wat doen onze partners?
•  Drinkwaterbedrijven hebben de taak om 

drinkwater te maken.
•  Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor 

het peil in de grote rivieren.
•  De gemeenten zorgen voor aanleg  

en onderhoud van rioleringen.
•  De provincies, gemeenten, particulieren 

en waterschappen zijn samen 
verantwoordelijk voor grondwaterbeheer.

Waterschap Rivierenland zorgt voor:

De Blomboogerd 1 | 4003 BX Tiel
Postbus 599 | 4000 AN Tiel
(0344) 64 90 90
info@wsrl.nl
www.waterschaprivierenland.nl
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Bekijk ook eens ons digitale magazine 
www.wsrl.nl/waterbeheermagazine
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