WAT DOET WATERSCHAP ZUIDERZEELAND
MET UW BELASTINGGELD?

VEILIGHEID

VOLDOENDE WATER

We onderhouden en beheren de dijken rondom
de polders die ons beschermen tegen het water.
Regelmatig inspecteren we de dijken op schade
en onderhouden we de oevers en dijken.
(Watersysteemheffing)

We houden water in sloten, vaarten en
tochten op peil. Niet te hoog, niet te laag.
Het teveel aan water, pompen we met behulp
van gemalen de polders uit.
(Watersysteemheffing)

SCHOON WATER

WATERKWALITEIT

We zuiveren het afvalwater van bedrijven en
huizen dat via douche, toilet en gootsteen in het
riool terecht komt. Het gezuiverde
water pompen we terug naar de sloten.
(Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing)

We houden het water in sloten, vaarten en tochten
schoon, voor een goede doorstroom van de
watergangen. Ook creëren we natuurvriendelijke
oevers en houden we de waterkwaliteit in de gaten.
(Watersysteemheffing)

WATERSCHAPSBELASTING 2018

WAT GAAT U BETALEN EN AAN WIE?
WATERSCHAP ZUIDERZEELAND
Met onze zuiveringen, gemalen en dijken werken we aan
schoon en voldoende water. En zorgen we dat mensen in
veiligheid kunnen leven, in de steden en op het platteland.
Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet.
Om deze taken uit te voeren, betalen inwoners van Flevoland
waterschapsbelasting. In de tabel hieronder kunt u de tarieven
van 2018 bekijken.
Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing:

2017

2018

Per vervuilingseenheid

€ 57,38

€ 58,00

Ingezetenen per woonruimte

€ 70,47

€ 70,71

Gebouwd (% van de WOZ-waarde)

0,0549%

0,0541%

Onbebouwde grond (overig) per hectare

€ 80,78

€ 83,47

Natuurterrein per hectare

€ 7,83

€ 8,07

Watersysteemheffing:

Kijk voor meer informatie op www.zuiderzeeland.nl

GBLT
GBLT heft en int de gemeente- en waterschapsbelastingen voor
meerdere waterschappen en gemeenten, waaronder die van
Waterschap Zuiderzeeland. Dit betekent dat u de aanslagen
voor de belastingen van het waterschap ontvangt van GBLT.
Op de achterzijde van het aanslagbiljet en op de website
www.gblt.nl leest u meer informatie. Via Mijn Loket op deze site
regelt u snel en gemakkelijk uw persoonlijke belastingzaken.
Ontvangt u uw belastingaanslag voortaan liever digitaal? Dat kan
via de Berichtenbox van MijnOverheid op www.mijnoverheid.nl.

GBLT gemeente- en
waterschapsbelastingen

Kijk voor meer informatie op www.gblt.nl
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