Betalen en automatische incasso
Zorgt u ervoor dat u het totale aanslagbedrag voor de vervaldatum betaalt. De vervaldatum staat op uw aanslagbiljet. Het is ook
mogelijk om uw aanslagen in maximaal tien maandelijkse termijnen automatisch te laten incasseren. Het aantal termijnen is afhankelijk
van de datum dat u de machtiging voor automatische incasso afgeeft. Geeft u de machtiging binnen één maand, twee of drie
maanden na de dagtekening van de aanslag af? Dan vindt de automatische incasso in respectievelijk tien, negen of acht maanden
plaats. Geef uw machtiging uiterlijk vóór de vervaldatum af, anders is de automatische incasso pas op een volgende belastingaanslag
van toepassing. Het is niet mogelijk om de aanslagen in één keer te laten incasseren. Automatische incasso geldt voor alle
gemeentelijke- en waterschapsbelastingen die SVHW oplegt, behalve wanneer bepaalde aanslagen voor automatische incasso zijn
uitgesloten (zie www.svhw.nl). Uw automatische incasso regelt u via www.svhw.nl bij ‘Mijn SVHW’, maar u kunt ook telefonisch of via
de servicestrook uit deze folder een machtigingsformulier aanvragen. SVHW verlengt de machtiging ieder jaar zonder bericht.
Kwijtschelding
Ontvangt u een minimumloon of minimumuitkering op grond van de Participatiewet, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
(WIA) of de Algemene Ouderdomswet (AOW) en heeft u geen vermogen? Dan komt u mogelijk voor kwijtschelding in aanmerking.
Download het formulier “Verzoek om kwijtschelding” via www.svhw.nl of vraag het schriftelijk aan via de servicestrook.
Bezwaar
Vindt u dat uw aanslag niet juist of ten onrechte is opgelegd? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet
bezwaar maken via onze website of uw bezwaar schriftelijk indienen. N.B. Indien u het niet eens bent met de WOZ-waarde kunt u
bezwaar indienen tegen de aanslag gemeentelijke belastingen, niet tegen de aanslag waterschapsbelastingen.
Meer informatie/contact

Het waterschap doet meer dan je denkt.

Heeft u vragen over deze aanslag of wilt u meer informatie? Kijk op www.svhw.nl. U kunt bij ‘Mijn
SVHW’ inloggen met uw DigiD om uw aanslag te bekijken of online zaken te regelen zoals: het
doorgeven van wijzigingen, een verzoek indienen voor automatische incasso (betaling in termijnen),
kwijtschelding aanvragen, bezwaar maken enzovoort.
Heeft u een bedrijf? Dan logt u in met het subjectnummer en aanslagnummer die vermeld staan op
SVHW

het aanslagbiljet.

Rijksstraatweg 3b
Liever telefonisch contact? Bel (0186) 577 222 of (0800) 02 00 873. SVHW is bereikbaar van

Postbus 7059

maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur.

3286 ZH KLAASWAAL

Aanslag
waterschapsbelastingen
2015

www.svhw.nl

Kijk voor verruimde openingstijden op www.svhw.nl.

(0186) 577 222 of
Wilt u schriftelijk reageren? Ons postadres: SVHW, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal.

(0800) 02 00 873

Servicestrook
Vul hier uw gegevens in, kruis aan wat u wilt ontvangen. We sturen de gewenste documenten zo spoedig mogelijk naar u toe.
Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Subjectnummer:

Datum:

Ik ontvang graag: (aankruisen wat van toepassing is)
o Machtigingsformulier automatische incasso
o Formulier “Verzoek om kwijtschelding”

Stuur de servicestrook toe aan:
SVHW, Klantcontactcentrum
Postbus 7059, 3286 ZH KLAASWAAL

Deze folder is zuiver informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Leefbaar land, leefbaar water
Hollandse Delta werkt voor ú aan veilig en leefbaar land en water

Deze folder geeft een toelichting op uw aanslagbiljet voor de waterschapsbelastingen van waterschap Hollandse Delta.

Wat doet het waterschap met uw belastinggeld?

In opdracht van het waterschap verzorgt het belastingkantoor SVHW in Klaaswaal de heffing en invordering
van deze waterschapsbelastingen.

Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing
Tijdens het koken, onder de douche of na een bezoek aan het toilet. Iedere dag spoelt u ongeveer
130 liter water door de afvoer. Dit komt terecht in de riolering. Het waterschap vangt dit op in de
zuiveringsinstallaties en maakt dit water weer schoon. Zo kan het water terug naar de rivier. Met de
opbrengst van de zuiveringsheffing dekt het waterschap de kosten voor het opvangen, afvoeren en
schoonmaken van afvalwater. U ontvangt hiervoor een aanslag zuiveringsheffing. Als u niet op de

Welke tarieven gelden in 2015?

riolering afvoert maar op oppervlaktewater dat in beheer is bij het waterschap, dan ontvangt u een

Gebruikers (Ingezetenen)
Zuiveringsheffing

€ 51,54 per vervuilingseenheid

aanslag verontreinigingsheffing. De hoogte van de zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing is

Verontreinigingsheffing

€ 51,54 per vervuilingseenheid

afhankelijk van het aantal vervuilingseenheden. Woont u alleen, dan krijgt u een aanslag voor één

Watersysteemheffing

€ 96,41 per huishouden

vervuilingseenheid. Een huishouden van twee of meer personen ontvangt een aanslag voor drie

Wegenheffing

€ 12,79 per huishouden

vervuilingseenheden.

Gebouwd/eigenaren gebouwde objecten
Watersysteemheffing

Wegenheffing

Watersysteemheffing

Binnendijks

0,0434% van de WOZ-waarde

0,0071% van de WOZ-waarde

Buitendijks

0,0109% van de WOZ-waarde

0,0071% van de WOZ-waarde

Water in de sloot willen we niet te weinig, maar ook niet teveel. Daarom houdt het waterschap de water-

Watersysteemheffing

Wegenheffing

€ 5,04 per hectare

€ 0,92 per hectare

Natuur ongebouwd/eigenaren

Overig ongebouwd/eigenaren (landbouw)grond

standen scherp in de gaten. Met gemalen zorgt het waterschap ervoor dat u het hele jaar over voldoende
water kunt beschikken in sloten, singels en plassen. Het waterschap houdt ook de
kwaliteit van dit water in de gaten. Het waterschap onderhoudt ook de dijken. De Zuid-Hollandse eilanden
kennen ongeveer 800 kilometer aan dijken, kades en duinen. Deze moeten sterk genoeg zijn om u te

Watersysteemheffing

Wegenheffing

beschermen tegen hoog water. Het waterschap heft watersysteemheffing om de kosten van het op

Binnendijks

€ 90,97 per hectare

€ 14,91 per hectare

peil houden van water in sloten en singels, van het in de gaten houden van de kwaliteit en van het

Buitendijks

€ 22,74 per hectare

€ 14,91 per hectare

onderhoud van dijken te dekken. Deze kosten verhaalt het waterschap op vier groepen belastingplichtigen:

Watersysteemheffing

Wegenheffing

- Eigenaren van gebouwde onroerende zaken

Binnendijks verharde openbare weg

€ 318,38 per hectare

€ 14,91 per hectare

- Eigenaren van ongebouwde onroerende zaken

Buitendijks verharde openbare weg

€ 250,16 per hectare

€ 14,91 per hectare

- Eigenaren van natuurterreinen.

- Ingezetenen (gebruikers)

Wegbeheerders

De hoogte van de aanslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De samenstelling van het huishouden, de waarde van

Als u buitendijks woont, dan geldt er een lager tarief voor eigenaren van gebouwde en ongebouwde

onroerend goed en de hoeveelheid grond spelen daarbij onder meer een rol. Op www.wshd.nl vindt u een uitgebreide

onroerende zaken. Als eigenaar heeft u dan immers geen profijt van het werk van het waterschap aan

toelichting op de tarieven voor 2015.

de dijken. Deze vermindering zit al verrekend in het bedrag van de aanslag.
Wegenheffing

Begroting waterschap Hollandse Delta 2015

Het waterschap is buiten de bebouwde kom (behalve rijks- en provinciale wegen) verantwoordelijk
Zuiveringsheffing

Zuiveringsheffing		

e 62.479.000

Watersysteemheffing		

e 72.120.000

Wegenheffing		

e 9.321.000

voor het beheer en onderhoud van (vaar)wegen en fietspaden. Dat houdt bijvoorbeeld in dat het
waterschap strooit in de winter, de bermen maait, wegen en fietspaden asfalteert en drempels en
rotondes aanlegt. De opbrengst uit de wegenheffing bekostigt deze taken. Voor de wegenheffing

Wegenheffing

geldt geen lager tarief voor buitendijks gelegen onroerende zaken. Het waterschap heeft geen
wegentaak op het Eiland van Dordrecht en de buitendijkse gebieden op de Maasvlakte, in de
Watersysteemheffing

Meer weten over onze werkzaamheden bij u in de buurt?
Kijk op www.wshd.nl

Europoort en de Botlek. Eigenaren betalen daar geen wegenheffing aan het waterschap.

Waterschapsbelastingen:
om veilig te wonen, werken en recreëren!

