
WELKE WATERSCHAPSBELASTING BETAAL JE? 

HUURDER 
• Watersysteemheffng ingezetenen. Dit is een vast bedrag per huishouden. 
• Zuiveringsheffng. Woon je alleen dan betaal je één vervuilingseenheid*. Heb je 

een huishouden met meer personen dan betaal je drie vervuilingseenheden*. 

EIGENAAR WONING 
•  Watersysteemheffng gebouwd. Dit bedrag is gebaseerd op de WOZ-waarde van je 

woning. Je gemeente of de Regionale Belasting Groep stelt deze WOZ-waarde vast. 
• Watersysteemheffng ingezetenen. Dit is een vast bedrag per huishouden. 
•  Zuiveringsheffng. Woon je alleen dan betaal je één vervuilingseenheid*. Heb je 

een meerpersoonshuishouden dan betaal je voor drie vervuilingseenheden*. 

EIGENAAR BEDRIJFSPAND 
• Watersysteemheffng gebouwd.  Dit bedrag is gebaseerd op de WOZ-waarde van je 

bedrijfspand. Je gemeente of de Regionale Belasting Groep stelt deze WOZ-waarde 
vast. 

• Zuiveringsheffng. De berekening van het aantal vervuilingseenheden* verschilt 
per bedrijfssoort. 

EIGENAAR GROND 
• Watersysteemheffng ongebouwd.  Het bedrag is gebaseerd op de omvang en het 

soort grondgebruik (natuurgrond, landbouwgrond en overig grondgebruik). 

*  Vervuilingseenheid: de eenheid waarin de vervuiling van rioolwater  
(o.a. gootsteen, douche en wc) wordt gemeten. 

VRAGEN OVER JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN 
WATERSCHAPSBELASTINGAANSLAG? ONS WERK AAN WATER? 
Heb je vragen over je aanslag, wil je bezwaar Volg ons op www.hhdelfand.nl 
maken of wil je weten of je in aanmerking komt en via social media:    
voor kwijtschelding? Neem dan contact op met de 
Regionale Belasting Groep (RBG), via www.derbg.nl 
of telefoonnummer (088) 291 10 00. Je kunt ook 
terecht bij het loket van de RBG aan het Stationsplein 
79 in Schiedam. Dit loket is op werkdagen van 8.30 
tot 16.30 uur geopend. 
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JOUW BELASTINGGELD 
Water speelt een belangrijke rol bij jouw veiligheid en leefomgeving. Het 
Hoogheemraadschap van Delfand zorgt voor veilige dijken en het juiste waterpeil in 
sloten en vaarten. We werken aan schoon, gezond en levend water, het versterken van 
de biodiversiteit en wij zuiveren je afvalwater. Dat doen we voor 1,2 miljoen inwoners 
en 35.000 bedrijven. We fnancieren onze werkzaamheden met eigen belastinggeld. 
Het uitgangspunt daarbij is dat de tarieven voor bewoners en bedrijven niet stijgen in 
2021. Uiteraard voeren we ons werk tegen de laagst mogelijke kosten uit, het liefst 
samen met andere partijen. 

www.derbg.nl
www.hhdelfland.nl


VEILIGHEID STAAT VOOROP 
In ons gebied onderhouden wij zo’n 700 kilometer aan duinen, dijken en kades om 

je te beschermen tegen overstromingen. Door het dalen van de bodem is een 
kade eens in de 10-15 jaar toe aan een opknapbeurt. Dat kan ingrijpend zijn, 

bijvoorbeeld als er wegen of tuinen op liggen. De plannen hiervoor maken 
we dan samen met de buurtbewoners. 

SCHOON, GEZOND EN LEVEND WATER 
Wij blijven inzetten op het verbeteren van de waterkwaliteit, meer 

biodiversiteit en voldoende aanvoer van zoet water tijdens 
droogte. Een goede waterkwaliteit gaat hand in hand met een 

evenwichtige visstand. Wij geven de vis ruim baan en leggen 
een netwerk van nieuwe waternatuur aan. Wij beschermen 

het water tegen schadelijke lozingen, lekkages en 
erfafspoeling. Samen met de glastuinbouw in ons gebied. 

DROGE VOETEN 
Meer dan 50% van ons gebied ligt onder zeeniveau. 
Dagelijks monitoren wij het waterpeil in alle sloten, 
singels en vaarten en bedienen de gemalen en 
stuwen. Zo houden we de kans op te veel of te weinig 
water klein. We passen het watersysteem aan aan 
veranderingen zoals het klimaat, toenemende 
bebouwing en bodemdaling. Samen met onze 
omgeving spelen we in op kansen om meer water 
op te vangen. 

ZUIVEREN VAN RIOOLWATER 
Per dag spoelen wij per persoon zo’n 130 liter vuil 
water weg naar het riool. Wij maken al dat water 
schoon op onze vier rioolwaterzuiveringsinstal-
laties. Dat doen wij zo duurzaam mogelijk. We 
zetten in 2021 nog meer in op het hergebruik van 
grondstoffen, opwekken van groene energie en 

het terugwinnen van zoetwater. Ook bereiden we 
ons voor op renovatie of nieuwbouw van de zuive-

ringsinstallatie in Vlaardingen. 

SAMEN STERK 
Onze leefomgeving verandert snel, door klimaat-

verandering, digitalisering en de komst van de 
Omgevingswet. Als waterschap staan we midden in de 

maatschappij. Wij denken en kijken vooruit en werken 
nauw samen met gemeenten, provincie, bedrijven en 

kennisinstellingen om klaar te zijn voor de toekomst. We 
gebruiken ons innovatiefonds om nieuwe ideeën samen met 

onze partners uit te proberen en zo Delfand continu te verbeteren. 


