Wat doet het waterschap?
Lococensus 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

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 komende 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.
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 gemeenten, natuur- en landbouworganisaties,
provincies, recreanten, ondernemers
en tal van anderen. Wie goed rondkijkt,
ziet ze aan het werk.
Voor meer informatie kijkt u op:
www.wrij.nl

BIJSLUITER GEBOUWD
ONGEBOUWD en Natuur

Tarieven blijven
opnieuw gelijk

Genieten langs de waterkant
boeien. Het maakt me niet uit of ik er een
uur of een dag zit.’’

Waterschap Rijn en IJssel houdt de tarieven van
2010 gelijk aan die van vorig jaar. Ook een inflatiecorrectie blijft uit. Zo houdt het waterschap
rekening met de nadelige gevolgen van de economische crisis voor veel belastingbetalers.

In zijn halve eeuw langs de waterkant
heeft Van Aalst de waterkwaliteit eerst
zien verslechteren. ,,Het werd grauw en
bruin. De Oude IJssel, waar ik vaak zit,
is de laatste vijftien jaar gelukkig weer
sterk verbeterd. Het stinkt niet meer,
het zicht is goed en de levendigheid is
terug. Sommige vogel- en vissoorten
nemen toe, je ziet het gebeuren. Doordat
het waterschap ons afvalwater goed
zuivert, lozingen zijn verboden en de zo
vervuilende overstorten weg zijn. Als die
overliepen, zag je de vissterfte meteen.’’

Het algemeen bestuur heeft voor het derde
achtereenvolgende jaar besloten genoegen te
nemen met een belastingopbrengst die 5,1 miljoen euro lager uitvalt dan de kosten. Aan veilige dijken, rioolwaterzuivering, schoon oppervlaktewater en droge voeten in een werkgebeid
met 650.000 inwoners geeft het waterschap
jaarlijks ongeveer 75 miljoen euro uit.
Voor het gebouwde onroerend goed betalen
eigenaren een percentage van de WOZ-waarde
die de gemeente vaststelt. Elk jaar bepaalt het
algemeen bestuur van het waterschap met een
tariefbesluit de hoogte van dat percentage. Voor
onbebouwde percelen is het tarief een vast bedrag per hectare dat eveneens in het jaarlijkse
tariefbesluit wordt opgenomen.
• Ongebouwde onroerende
zaken (landbouwgrond)					 € 30,90 per ha
• Gebouwde onroerende
zaken (woningen, gebouwen)			 0,0249% v.d.
																	 WOZ-waarde
• Natuurterreinen								 € 1,31 per ha

Rond de Oude IJssel zijn zo’n vijfduizend hengelsporters lid van een club. Ton van Aalst en de andere leden
van De Rietvoorn in Doetinchem maken graag gebruik van de nieuwe visplekken. (Foto Jan van den Brink)

Als kind wierp de 62-jarige Ton van Aalst
zijn eerste hengel uit in sloten nabij
Etten. ,,Altijd een klein avontuur: wat zou
er naar boven komen? En we zwommen
in een kraakheldere Aa-strang.’’
In het begin kwamen de cadeautjes in
de vorm van voorntjes omhoog. Later
werden dat palingen, prima geschikt voor
consumptie. De eenvoudige hengel van
de twaalfjarige is allang ingeruild voor een
werphengel met molen van niveau. Het

wachten op verrassingen ging over in een
sport met techniek.
Van Aalst ziet zichzelf als een ’watermens’.
Hij zwemt nog steeds graag. Of hij
geniet wandelend en fietsend van de
natuur, maar ook dan trekt het water.
,,Ik kom er tot rust. Er is altijd wel iets
te zien: rietzangers, oeverlopers, snel
voorbijschietende ijsvogels, allerlei soorten
vinken... Zilverreigers zie je tegenwoordig
vaker, prachtige vogels. Water blijft

Als voorzitter van de Doetinchemse
hengelsportclub De Rietvoorn was Van
Aalst betrokken bij overleg over de
ecologische verbindingszone langs de
Oude IJssel. Hij weet wat daarbij komt
kijken. Daarom heeft hij geen moeite met
de belastingaanslag van Waterschap Rijn
en IJssel. Voor de vorige nota betaalde hij
156 euro. ,,Dat bedrag is precies goed,
als je ziet hoeveel werk er voor wordt
verzet. We praten en werken mee, zoals
bij de natuurvriendelijke inrichting van het
terrein rond de zuivering De Pol in Etten.
Het waterschap reageert goed. Daar zijn
wij als hengelaars geweldig blij mee.’’

