
Water Natuurlijk Waterschapsfinanciën

Waterschapsbelasting voor iedereen.   
Deze korte notitie bevat informatie die van nut kan zijn in de aanloop naar verkiezingen, bij vragen 
van kiezers en bij debatten. De meeste antwoorden zijn 88% goed. Zo is er bijvoorbeeld naast de 
hieronder genoemde heffingen ook een verontreinigingsheffing. Er is vanwege het doel gekozen 
voor eenvoud, niet voor volledigheid. 

Q: Waarvoor betalen burgers belasting aan het waterschap? 
A: Er is een zuiveringsheffing voor het zuiveren van afvalwater dat via het riool naar 
waterzuiveringsinstallaties wordt vervoerd. Er is een watersysteemheffing voor een goede 
leefomgeving met niet te veel water, niet te weinig en een goede waterkwaliteit. 

Q: Hoeveel betaal je dan? 
A: Dat hangt af van waar je woont en met hoeveel personen je bent. Een meerpersoons huishouden 
met koopwoning gemiddeld € 381, een alleenstaande met huurwoning gemiddeld € 168  per jaar.*  

Q: Hoe wordt de zuiveringsheffing berekend? 
A: De zuiveringsheffing is gebaseerd op het aantal mensen in een huishouden. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen eenpersoonshuishouden, die betalen voor 1 vervuilingseenheid. En 
meerpersoonshuishoudens, die betalen voor 3 vervuilingseenheden. 

Q: Hoe wordt de watersysteemheffing berekend? 
A: Dat gebeurt bij huiseigenaren en bedrijven op basis van de WOZ-waarde. Daarnaast wordt bij 
agrarische bedrijven ook rekening gehouden met het grondoppervlak. 

Q: Welke rol heeft het bestuur van een waterschap hierbij? 
A: Het algemeen bestuur stelt jaarlijks de tarieven vast. Verder is veel in regels vastgelegd. Maar er 
loopt een proces van aanpassing. Er zijn wel degelijk keuzes te maken. 

Q: Waarin onderscheidt WN zich bij de zuiveringsheffing? 
A: WN zou deze heffing willen baseren op het watergebruik. Die gegevens zijn bekend, het is een 
betere maat voor de hoeveelheid verontreiniging en zo stimuleer je dat water niet wordt verspild. Als 
dat niet gaat, dan wil WN een heffing op basis van de werkelijke gezinsgrootte. Daarnaast wil WN het 
principe ‘vervuiler betaalt‘ zoveel mogelijk toepassen. 

Q: Waarin onderscheidt WN zich bij de watersysteemheffing? 
A: Ook hier staat voorop dat de vervuiler en gebruiker moet betalen. In de praktijk gebeurt dat juist 
niet. De WOZ waarde van woonhuizen is sterk gestegen en daarmee het aandeel dat door burgers 
wordt betaald. Agrariërs en bedrijven betalen gemiddeld nog maar rond 10% (het percentage 
verschilt per waterschap) en dat wil WN corrigeren. Het algemeen bestuur kan ervoor kiezen boeren 
meer te laten betalen. De boeren en de rechtse partijen houden dat nu nog vaak tegen. Om 
bedrijven meer te laten betalen is eerst een wetswijziging nodig, voordat ook daarover de politieke 
discussie in  het algemeen bestuur kan plaatvinden. 

Q: Kan de belasting worden kwijtgescholden? 
A: Ja, in de meeste waterschappen kunnen de laagste inkomens kwijtschelding krijgen. Water 
Natuurlijk moet daar, samen met andere partijen, nog geregeld het politieke gevecht voor aangaan. 
Vooral met de VVD. De meeste waterschappen volgen het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente. 
Dat is logisch, omdat gemeenten ook sociaal beleid voeren. De gemeenten beschikken ook over de 
gegevens die nodig zijn.   
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