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NATUURLococensus is het 
belastingkantoor dat de 
belastingen voor Waterschap 
Rijn en IJssel int. Lococensus 
verricht deze dienst voor vijf 
samenwerkende waterschappen. 
Heeft u vragen over de aanslag? 
Lees de achterzijde van het 
aanslagbiljet of ga naar 
www.lococensus.nl

Wat doet het waterschap?

Waterschap Rijn en IJssel zorgt voor het 
waterbeheer in vierduizend kilometer 
aan watergangen en het onderhoud 
van zo’n driehonderd kilometer aan 
dijken en kades. Ze zijn nodig om onze 
voeten, woningen, wegen en bedrijven 
droog te houden. De zorg voor levend 
water, het waterpeil en de zuivering van 
het afvalwater voor 650.000 inwoners 
zijn enkele andere belangrijke taken.

De klimaatverandering stelt de ko-
mende jaren kostbare, nieuwe eisen 
aan het waterbeheer. Het weer wordt 
grilliger. Neerslag moet langer worden 
vastgehouden om stroomafwaarts 
problemen te voorkomen. Dat betekent 
dat water meer de ruimte moet krijgen, 
het liefst ook in de bebouwde kom. In 
nieuwe wijken zijn meer waterpartijen 
nodig. Soms valt een berging ook te 
combineren met natte natuurgebieden 
of recreatie. 

Voorbij is de tijd dat een waterschap 
met alleen maar pompen en dijken 
het water strak op een afstand hield. 
Medewerkers doen in plaats daarvan 
steeds vaker zaken met partijen met 
uiteenlopende belangen, zoals gemeen-
ten, natuur- en landbouworganisaties, 
provincies, recreanten, ondernemers 
en tal van anderen. Wie goed rondkijkt, 
ziet ze aan het werk.
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Het bedrag op uw aanslag kan licht of 
fl ink afwijken van wat u in voorgaande 
jaren gewend was. Vooral veel woningei-
genaren zullen verrast zijn dat ze voor 
een hoger bedrag door Waterschap Rijn 
en IJssel worden aangeslagen.

De kosten die het waterschap maakt voor 
veilige dijken, waterbeheer en rioolwater-
zuivering zijn dit jaar anders verdeeld over 
de verschillende groepen belastingbeta-
lers. De herverdeling van de lasten is het 
gevolg van een aanpassing van de Water-
schapswet.
Waterschappen zijn verplicht de aan-
gepaste regels voor belastingheffi ng te 
volgen. Ook moeten de heffi ngen binnen 
voorgeschreven, kleinere marges blijven.
Het gevolg is dat eigenaren van natuur- 
en landbouwgronden goedkoper uit zijn. 
Eigenaren van woningen en gebouwen 
gaan echter meer betalen. De onderlinge 
verschillen kunnen groot zijn, aangezien 
de hoogte van de WOZ-waarde van een 
pand bepaalt hoe hoog de aanslag uitvalt.

Ondanks de stijgende aanslagen, gaan de 
totale uitgaven van Waterschap Rijn en IJs-
sel in 2009 slechts licht omhoog (zie kader 
Waterschap werkt onder kostprijs). 

Lasten voor eigenaren van woningen stijgen
 Tarieven

•  Voor jaarlijks 135 euro per persoon blij-
ven Nederlanders veilig en droog achter 
de dijken èn wordt al hun afvalwater 
gezuiverd.

•  Waterschap Rijn en IJssel is het op twee 
na het goedkoopste van de 26 water-
schappen in Nederland.

•  Het onderhoud van de (rivier)dijken kost 
gemiddeld 0,1 procent van de waarde 
van de woningen, bedrijven en andere 
voorzieningen achter de dijken.

•  De uitgaven van uw waterschap stijgen 
met 2,4 procent ten opzichte van 2008. 
Deze stijging is vergelijkbaar met de 
laatste infl atiecijfers.

•  Waterschap Rijn en IJssel belast (af-
gerond) 0,025 procent van de WOZ-
waarde van gebouwen. Elf andere 
waterschappen hanteren een lager tarief. 
Veertien zijn duurder, soms zelfs drie 
keer zo duur. 

•  Ingezetenen worden bij dit waterschap 
voor 33,93 euro per huishouden aange-
slagen. Van de 25 andere waterschap-
pen leggen 23 hogere bedragen op.

  Wilt u meer weten? 
 Ga naar www.wrij.nl/belastingen.

Waterschap werkt onder kostprijs 

Waterschap Rijn en IJssel zet zijn fi nanci-
ele reserves in om de tariefstijging in 2009 
te matigen. Met andere woorden: uw 
waterschap werkt onder de kostprijs.

De afgelopen twee jaar besloot het 
algemeen bestuur telkens een deel van 
de reserve terug te geven aan de burgers. 
In 2008 konden alle tarieven daardoor 
met drie procent dalen. Het jaar daarvoor 
bleven op een na alle tarieven gelijk. De 
categorie Gebouwd (onder wie de wonin-
geigenaren vallen) kreeg in 2007 een een-
malige korting van twaalf procent. Deze 
acties kostten tot nu toe 18,7 miljoen euro. 
Dit jaar is voor de matiging 5,3 miljoen 
euro beschikbaar.

Naast het profi jtbeginsel speelt onderlinge 
solidariteit bij de nieuwe lastenverdeling 
een grote rol. Bijvoorbeeld bij het op orde 
houden van de dijken: de aparte vermel-
ding ’waterkering’ komt op de aanslag-
nieuwe-stijl niet meer terug. Bewoners van 
(hoge) gebieden zonder risico op water-
overlast, betalen voor het eerst ook mee 
aan het dijkonderhoud.

De kosten voor de zuivering van af-
valwater - waarvoor u eerder dit jaar 
een aanslag ontving - zijn in 2009 licht 
gedaald. Dat is ook mede het gevolg van 
de nieuwe wet. Sommige kosten, bijvoor-
beeld voor het baggeren van watergangen, 
werden in het verleden deels gedekt uit de 
zuiveringsheffi ng. Dat mag niet meer. Het 
baggerwerk en sommige andere posten 
zijn op de begroting ondergebracht bij de 
meer algemene uitgaven. 

Van uw zojuist ontvangen aanslag moeten 
dus meer kosten dan voorheen worden 
betaald. Om het effect van de Water-
schapswet te verzachten, past het water-
schap een korting toe. De tarieven voor 
2009 zijn verlaagd tot vijf procent onder 
het niveau waarop ze de kosten zouden 
dekken.

Inkomsten en uitgaven

             2009   2008

Uitgaven         € 73,3  € 71,6 

Inkomsten uit belastingen* € 68,0  € 61,9 

Tekort / uit reserves    €   5,3  €   9,7 

             (miljoenen euro’s)

* zuiveringsheffi ng en systeemheffi ng
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