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waterschapsbelastingen

WATERSCHAP
HOLLANDSE DELTA

Het SVHW is een samenwerkingsverband van 20 gemeenten, waterschap Hollandse
Delta en de Regionale Afvalstoffendienst (RAD) Hoeksche Waard. Jaarlijks heft en
int het SVHW in Klaaswaal de waterschapsbelastingen voor waterschap Hollandse
Delta. Op het aanslagbiljet staat aangegeven welke belastingen u betaalt. Deze
folder is een korte toelichting op het bijgevoegde aanslagbiljet. Uitgebreide
informatie over deze belastingen vindt u op www.svhw.nl of www.wshd.nl.

In februari ontvangt u van het waterschap de aanslag waterschapsbelastingen. Woont u in Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Nissewaard,
Ridderkerk, Rotterdam, Westvoorne of Zwijndrecht en bent u eigenaar
van een onroerende zaak? Dan ontvangt u in februari alleen het
gebruikersgedeelte en pas in mei het eigenarengedeelte. De WOZ-waarde
van uw object is dan namelijk pas bij SVHW bekend.

WAT DOET HET WATERSCHAP MET UW BELASTINGGELD?

									
ZUIVERINGSHEFFING/VERONTREINIGINGSHEFFING
									

									
WELKE TARIEVEN GELDEN IN 2016?
									
Gebruikers (Ingezetenen)
Zuiveringsheffing
€		 52,85 voor éénpersoonshuishouden (1 v.e.)
€		158,55 voor meerpersoonshuishouden (3 v.e.)
Verontreinigingsheffing €		 52,85 voor éénpersoonshuishouden (1 v.e.)
€		158,55 voor meerpersoonshuishouden (3 v.e.)
Watersysteemheffing

€		 96,89 per huishouden

Wegenheffing

€		 12,90 per huishouden

Gebouwd/eigenaren gebouwde objecten
Watersysteemheffing

Wegenheffing

Binnendijks

0,0418% van de
WOZ-waarde

0,0067% van de
WOZ-waarde

Buitendijks

0,0105% van de
WOZ-waarde

0,0067% van de
WOZ-waarde

Tijdens het koken, onder de douche of na een bezoek aan het toilet. Iedere
dag spoelt u ongeveer 119 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
riolering afvoert, maar op oppervlaktewater dat in beheer is bij het
waterschap, dan ontvangt u een aanslag verontreinigingsheffing. De
hoogte van de zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing is afhankelijk
van het aantal vervuilingseenheden (v.e.). Woont u alleen, dan krijgt u
een aanslag voor een éénpersoonshuishouden (1 v.e.). Een huishouden
van twee of meer personen ontvangt een aanslag voor een meerpersoonshuishouden (3 v.e.).
									
WATERSYSTEEMHEFFING
							

Overig ongebouwd/eigenaren (landbouw)grond
Watersysteemheffing

Wegenheffing

Binnendijks

€		 93,32 per hectare

€ 17,18 per hectare

Buitendijks

€		 23,33 per hectare

€ 17,18 per hectare

Natuur ongebouwd/eigenaren
Watersysteemheffing

Wegenheffing

€		 5,37 per hectare

€ 0,99 per hectare

Eigenaren van verharde openbare weg
Watersysteemheffing

Wegenheffing

Binnendijks

€		391,93 per hectare

€ 17,18 per hectare

Buitendijks

€		321,94 per hectare

€ 17,18 per hectare

De hoogte van de aanslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
De samenstelling van het huishouden, de waarde van het onroerend
goed en de hoeveelheid grond spelen daarbij onder meer een rol.
Op www.wshd.nl vindt u een uitgebreide toelichting op de tarieven
voor 2016.

Water in de sloot willen we niet te weinig, maar ook niet teveel. Daarom
houdt het waterschap de waterstanden scherp in de gaten. Met
gemalen zorgt het waterschap ervoor dat er het hele jaar voldoende
water in sloten, singels en plassen zit. Daarnaast wordt het water op het
vastgestelde peil gehouden. Het waterschap houdt ook de kwaliteit van
dit water in de gaten. Bovendien onderhoudt het waterschap ongeveer
800 km dijken, duinen en kades. Deze moeten sterk genoeg zijn om te
beschermen tegen hoog water. Het waterschap heft watersysteemheffing om deze activiteiten te betalen. De kosten verhaalt het waterschap
op vier groepen belastingplichtigen:
- Gebruikers (Ingezetenen)
- Gebouwd/eigenaren gebouwde objecten
- Overig ongebouwd/eigenaren (landbouw)grond
- Natuur ongebouwd/eigenaren

Als u buitendijks woont, dan geldt een lager tarief voor eigenaren van
									
gebouwde en ongebouwde onroerende zaken. Als eigenaar heeft u dan
immers geen profijt van het werk van het waterschap aan de dijken. U
BEGROTING WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA 2016
									
betaalt dan 25% van het binnendijkse tarief. Deze vermindering zit al
verrekend in het bedrag van de aanslag.

									
WEGENHEFFING
							

Zuiveringsheffing
€ 63.174.000
Watersysteemheffing € 72.244.000
Wegenheffing
€ 9.374.000

2016

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van
wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom (behalve rijks- en
provinciale wegen). Het waterschap strooit in de winter, maait de
bermen, asfalteert wegen en fietspaden en legt drempels en rotondes
aan. Het waterschap betaalt dit uit de wegenheffing. Het waterschap
heeft geen wegentaak op het Eiland van Dordrecht en de buitendijkse
gebieden op de Maasvlakte, in de Europoort en de Botlek. Eigenaren
betalen daar geen wegenheffing aan het waterschap.
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SVHW
									
Rijksstraatweg 3b
BEZWAAR
Postbus 7059
									
3286 ZH KLAASWAAL
Vindt u dat uw aanslag niet juist of ten onrechte is opgelegd? Dan kunt
www.svhw.nl
u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar
(0186) 577 222 of (0800) 020 08 73
maken via onze website of uw bezwaar schriftelijk indienen.

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

									
									
BETALEN EN AUTOMATISCHE INCASSO
MIJNOVERHEID:
									
UW PERSOONLIJKE WEBSITE VOOR OVERHEIDSZAKEN
									
Zorgt u ervoor dat u het totale aanslagbedrag voor de vervaldatum
Op MijnOverheid ziet u in één oogopslag welke persoonlijke gegevens
betaalt. De vervaldatum staat op uw aanslagbiljet. Het is ook mogelijk
de overheid van u heeft vastgelegd. SVHW is ook bij MijnOverheid
om uw aanslagen in maximaal tien maandelijkse termijnen automatisch
aangesloten. Wilt u uw belastingaanslag van SVHW voortaan liever
te laten incasseren. Het aantal termijnen is afhankelijk van de datum
digitaal ontvangen? Dat kan met de Berichtenbox van MijnOverheid.
waarop u de machtiging voor automatische incasso afgeeft. Geeft u de
Als er nieuwe berichten voor u zijn, ontvangt u automatisch een e-mail.
machtiging binnen één maand, twee of drie maanden na de dagtekening
Ervaar het zelf en log in met uw DigiD op mijn.overheid.nl:
van de aanslag af? Dan vindt de automatische incasso in respectievelijk
overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar.
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.
MEER INFORMATIE/CONTACT
								
Automatische incasso geldt voor alle gemeentelijke- en waterschapsbelastingen
Heeft u vragen over deze aanslag of wilt u meer informatie? Kijk op
die SVHW oplegt, behalve wanneer de gemeente of het waterschap
www.svhw.nl. U kunt bij ‘Mijn SVHW’ inloggen met uw DigiD om uw
bepaalde aanslagen voor automatische incasso heeft uitgesloten. Uw
aanslag te bekijken of online zaken te regelen zoals: het doorgeven van
automatische incasso regelt u via www.svhw.nl bij ‘Mijn SVHW’, maar u
wijzigingen, een verzoek indienen voor automatische incasso (betalen in
kunt ook telefonisch een machtigingsformulier aanvragen. SVHW verlengt
termijnen), kwijtschelding aanvragen, bezwaar maken enzovoort.
de machtiging ieder jaar zonder bericht. SVHW legt géén gemeentelijke
belastingen op voor de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht,
Heeft u een bedrijf? Dan logt u in met het subjectnummer en
Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Westvoorne en Zwijndrecht. Woont u
aanslagnummer die vermeld staan op het aanslagbiljet.
in één van deze gemeenten? Dan geldt uw automatische incasso alleen
voor de waterschapsbelastingen die SVHW oplegt.
Liever telefonisch contact? Bel (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.
Het SVHW is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur
									
tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur.
Kijk voor verruimde openingstijden op onze website.
KWIJTSCHELDING
									
Ontvangt u een minimumloon of minimumuitkering op grond van de
Wilt u schriftelijk reageren?
Participatiewet, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
Ons postadres: SVHW, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal.
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.

