WATERSCHAPSBELASTINGEN
2021
Om al het waterschapswerk uit te kunnen voeren is voor 2021 een bedrag
van 81,7 miljoen euro nodig. Op uw aanslagbiljet staat hoeveel u hieraan
meebetaalt. In deze folder leest u wat er met uw bijdrage gedaan wordt.

INKOMSTEN

UITGAVEN

WAAR KOMT HET GELD VANDAAN?

DIT DOET WATERSCHAP ZUIDERZEELAND MET UW BELASTINGGELD

SCHOON WATER
€ 31,9 MILJOEN

€ 49,8 MILJOEN

ZUIVERINGSHEFFING

WATERSYSTEEMHEFFING

WATERVEILIGHEID

REKENVOORBEELDEN 2021
Huurwoning
Eénpersoonshuishouden:
€ 150,36
Meerpersoonshuishouden:
€ 273,36

Industrieel bedrijf
Met gebouwen ter
waarde van
€ 2 miljoen en 100
vervuilingseenheden:
€ 6.961,80

Koopwoning
Met een waarde van
€ 216.000*.
Eénpersoonshuishouden:
€ 245,56
Meerpersoonshuishouden:
€ 368,56

We zuiveren het afvalwater
van bedrijven en huizen dat
via douche, toilet en gootsteen
in het riool terecht komt. Het
gezuiverde water pompen we
terug naar de sloten.

Natuurorganisatie
Met 1.000 ha
natuurterrein:
€ 10.260,00

Agrarisch bedrijf
Met gebouwen ter
waarde van € 624.000
en 70 ha grond:
€ 7.805,93

We onderhouden en beheren
de dijken rondom de polders
die ons beschermen tegen
het water. Regelmatig
inspecteren we de dijken op
schade en onderhouden we
de oevers en dijken.

5 afvalwaterzuiveringsinstallaties
28 miljoen m3
afvalwater per jaar

WATERSYSTEEMTAAK
255 km dijken
1200 km watergangen
7 gemalen
365 stuwen
12 offciële
zwemwaterlocaties

VOLDOENDE WATER
We houden water in sloten,
vaarten en tochten op peil.
Niet te hoog, niet te laag.
Het teveel aan water pompen
we met behulp van gemalen
de polders uit.

WATERKWALITEIT

* Bij WOZ-waarde geldt dat € 216.000 de huidige waarde is in 2020.
Voor 2021 is in bovenstaande berekeningen uitgegaan van een stijging van de WOZ-waarde met 7,5%.

ZUIVERINGSTAAK

We houden het water in sloten,
vaarten en tochten schoon. Dat is
nodig voor een goede doorstroom
van de watergangen. Ook creëren
we natuurvriendelijke oevers en
houden we de waterkwaliteit
in de gaten.

Voor meer informatie kijk op www.zuiderzeeland.nl

Het beheergebied
van Waterschap
Zuiderzeeland
beslaat
242.000 ha
Er wonen
423.000
inwoners

WAT DOET WATERSCHAP ZUIDERZEELAND?
Met onze zuiveringen, gemalen en dijken werken we aan schoon en
voldoende water. En zorgen we dat mensen in veiligheid kunnen leven,
in de steden en op het platteland. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend,
maar dat is het niet. Om deze taken uit te voeren, betalen inwoners
waterschapsbelasting. In de tabel hieronder kunt u de tarieven van
2021 bekijken.
Zuiveringsheffng/verontreinigingsheffng:

2020

2021

Per vervuilingseenheid

€ 59,50

€ 61,50

Ingezetenen per woonruimte

€ 86,42

€ 88,86

Gebouwd (% van de WOZ-waarde)

0,0439%

0,0410%

Onbebouwde grond (overig) per hectare

€ 97,99

€ 102,95

Natuurterrein per hectare

€ 9,90

€ 10,26

Watersysteemheffng:

WAT DOET GBLT?
GBLT regelt de belastingen voor Waterschap Zuiderzeeland.
Op gblt.nl vindt u meer informatie over waterschapsbelastingen.
In Mijn Loket op gblt.nl regelt u uw persoonlijke belastingzaken.
Hier kunt u bijvoorbeeld uw rekeningnummer wijzigen of het betalen
in delen via automatische incasso regelen. Heeft u vragen over uw
belastingen? Dan kunt u GBLT bellen van maandag tot en met vrijdag
tussen 9.00 en 17.00 uur via het telefoonnummer: 088-064 55 55 of uw
vraag stellen via Twitter: @gbltservice. GBLT helpt u graag.

LIEVER DIGITAAL?
Ontvangt u uw belastingaanslag voortaan liever digitaal?
Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid op www.mijnoverheid.nl.

Meer informatie:
zuiderzeeland.nl
gblt.nl

