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VRAGEN OVER JE 
WATERSCHAPSBELASTINGAANSLAG? 
De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt de 
aanslag voor de waterschapsbelasting namens 
het Hoogheemraadschap van Delfland. Heb je 
vragen over je aanslag? Neem dan contact op 
met de RBG: www.derbg.nl of bel: 088- 291 10 00. 

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN 
ONS WERK AAN WATER?
Volg ons op www.hhdelfland.nl 
en via social media:          

WATERSCHAPSBELASTING 
2023WELKE WATERSCHAPSBELASTING BETAAL IK?

*Vervuilingseenheid: Een vastgestelde eenheid waarin de vervuiling 
van rioolwater via de gootsteen, douche, wc of bedrijf wordt gemeten.

DIT DOEN WE MET 
JOUW BELASTINGGELD 

In onze regio is er veel bewoning en weinig ruimte voor water. We investeren in het 
aanpassen van het gebied op het veranderende klimaat en stimuleren iedereen om 
zelf maatregelen te nemen. De waterschapsbelasting van 2023 is hoger door de 
onvoorziene stijgende energiekosten.

•  Voor de Watersysteemheffing ingezetenen betaal je een vast bedrag per 
huishouden. Ingezetene is een ander woord voor een inwoner van een bepaald 
gebied.

•  Voor de Zuiveringsheffing betaal je per vervuilingseenheid. Je betaalt 1 
vervuilingseenheid* als je alleen woont. Als je huishouden uit meer personen 
bestaat, betaal je voor 3 vervuilingseenheden*.

BEWONERS

•  Ben je eigenaar van een bedrijfspand, dan is het bedrag dat je betaalt voor 
watersysteemheffing gebouwd afhankelijk van de WOZ-waarde van je 
bedrijf. Je gemeente stelt deze WOZ-waarde vast. De heffing is een optelsom 
watersysteemheffing ingezetenen en een % van de WOZ-waarde.

•  Als eigenaar en/of gebruiker van een bedrijfspand-of terrein betaal je 
zuiveringsheffing op basis van het aantal vervuilingseenheden* 

 per bedrijfssoort.

BEDRIJVEN

•  Welk bedrag je betaalt voor watersysteemheffing ongebouwd hangt af van de 
grootte en het soort grondgebruik.

GRONDEIGENAREN

1    Veilige dijken, en duinen.

2    Het juiste waterpeil in sloten en vaarten.

3    Schoon, gezond en levend water.

4    Het zuiveren van rioolwater.
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WATER IS LEVEN

We onderhouden zo’n 700 kilometer 
aan duinen, dijken en kades om ons te 
beschermen tegen overstromingen. We 
controleren ze regelmatig en verstevigen 
waar nodig.

VEILIGHEID VOOROP

Onze doelen kunnen we niet alleen bereiken. 
Daarom willen we nog meer samenwerken met 
gemeenten, de provincie, bewoners, bedrijven 
en kennisinstellingen. Zo zorgen we samen dat 
water meer ruimte krijgt in ons gebied. Water is 
leven.

SAMEN STERK

Van plensbuien tot droge zomers; wij zetten ons 
dagelijks in om het waterpeil in sloten en vaarten 
op peil te houden. We houden regenwater zo lang 
mogelijk vast, bergen het waar mogelijk of voeren 
het af naar zee om de kans op wateroverlast zo klein 
mogelijk te houden.

DROGE VOETEN

Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor de natuur 
en een gezonde en prettige leefomgeving. Daarom 
zetten we ons in voor aanvoeren en vasthouden 
van zoet water, verbeteren van de chemische 
waterkwaliteit, visvriendelijk en schoon zwemwater. 

SCHOON, GEZOND EN LEVEND WATER

Per dag spoelen wij per persoon zo’n 130 liter 
vuil water weg naar het riool. Wij verzamelen 
dat water en maken het schoon op onze vier 
afvalwaterzuiveringsinstallaties. Dat doen 
we zo duurzaam mogelijk en energiezuinig. 
We gebruiken grondstoffen opnieuw en 
wekken groen gas op.

SCHOONMAKEN VAN RIOOLWATER
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