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Grote verschillen ontwikkeling waterschapsheffingen sinds 
vorige verkiezingen 
 

Op 20 maart zijn er weer verkiezingen voor de waterschapsbesturen. COELO 

onderzocht daarom de ontwikkeling van de belastingtarieven van waterschappen 

in de afgelopen bestuursperiode (2015 -2019). Het onderzoek laat zien dat de 

ontwikkeling sterk verschilt per waterschap. De resultaten zijn te vinden in het 

rapport Ontwikkeling provinciale belasting en waterschapsheffingen 2015-2019, 

dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere 

Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.  

 

Waterschappen zorgen ervoor dat het rioolwater schoon wordt en dat we droge voeten 

houden door dijken te onderhouden en het peil van het oppervlaktewater te regelen. De 

kosten worden betaald door belastingen op te leggen. Huishoudens betalen verschillende 

belastingen aan hun waterschap. COELO onderzocht in welke mate de tarieven in ieder 

waterschap zijn gestegen in de afgelopen bestuursperiode. 

 

Meerpersoonshuishoudens in Rijnland betalen 33 euro meer voor de 

zuiveringsheffing 
Met de opbrengst van de zuiveringsheffing betalen de waterschappen het zuiveren van het 

rioolwater. Het tarief is in de afgelopen bestuursperiode het sterkst gestegen in Rijnland 

waar een meerpersoonshuishouden 33 euro meer is gaan betalen. Dat is een stijging van 

gemiddeld 5,3 procent per jaar. In Schieland en de Krimpenerwaard is het tarief het sterkst 

gedaald, met gemiddeld 3,1 procent per jaar. Hier betaalt een meerpersoonshuishouden 20 

euro minder dan in 2015. Gemiddeld betaalt een meerpersoonshuishouden in 2019 149 

euro. Dat is 20 euro minder dan in 2015. In Limburg is het tarief met 144 euro het laagst, 

in Delfland met het hoogst. Daar betaalt een meerpersoonshuishouden in 2019 281 euro.  
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Gemiddelde jaarlijkse stijging van de zuiveringsheffing tussen 2015 en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingezetenenheffing stijgt het sterkst in noorden  
Met de opbrengst van de ingezetenenheffing betalen waterschappen onder meer het 

onderhoud van dijken en het wegpompen van water. Gemiddeld betalen huishoudens in 

2019 88 euro. Dit varieert van 43 euro in de Dommel tot 145 euro in Delfland. De heffing is 

sinds 2015 het sterkst gestegen in Noorderzijlvest in Groningen (zie kaart). Huishoudens in 

dit waterschap zijn in 2019 25 euro meer kwijt dan in 2015. Dat is een gemiddelde 

jaarlijkse stijging van 9,5 procent. De stijging is het kleinst in Rijnland waar een 

huishoudens 2,50 euro meer kwijt is. Overigens betalen huishoudens van Rijnland in 2019 

wel meer (105 euro) dan inwoners van Noorderzijlvest (82 euro).  

 

Gemiddelde jaarlijkse stijging van de ingezetenenheffing tussen 2015 en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Huiseigenaar is meer kwijt in het zuiden 
Eigenaren van gebouwen (vooral huiseigenaren) betalen het waterschap de heffing 

gebouwd.  Ook deze heffing wordt gebruikt om de kosten van dijkonderhoud en 

waterpeilbeheer te dekken. Het tarief is een percentage van de woz-waarde, net als de 

onroerendezaakbelasting van gemeenten. Gemiddeld zijn huiseigenaren ieder jaar 3 

procent meer gaan betalen. In 2019 betaalt een huiseigenaar gemiddeld 79 euro voor deze 

heffing. Dat was in 2015 70 euro. Huiseigenaren in De Dommel zagen de heffing het sterkst 

stijgen, gemiddeld 5,1 procent per jaar (zie kaart). In Zuiderzeeland is het tarief het sterkst 

gedaald, namelijk met gemiddeld een 1,1 procent per jaar. Het tarief in De Dommel is 

overigens in 2019 nog steeds veel lager dan het gemiddelde in Nederland. 

 

Gemiddelde jaarlijkse stijging van de heffing gebouwd tussen 2015 en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarievenoverzicht provincies en waterschappen  

 Tarief in 2019  Verandering t.o.v. 2015(%) 

 Laagste Gemiddelde Hoogste Kleinste 

stijging 

Mutatie 

van 

gemiddelde 

Grootste 

stijging 

Zuiveringsheffinga 144 172 281 -3,1 0,7 5,3 

Ingezetenenheffing 43 88 145 0,6 3,1 9,5 

Heffing gebouwdb 0,0135% 0,0318% 0,0616% -1,1 3,0 5,1 

Heffing 

ongebouwdd 

51 85 178 -2,2 4,2 8,7 

Heffing natuurd 2,10 5,51 37,60 -7,5 7,2 56,1 

Gemiddelden zijn gewogen naar de grondslag. Tarieven zijn in euro’s behalve waar anders 

aangegeven.  

a Meerspersoonshuishoudens. 

b Percentage van de woz-waarde 

c Gecorrigeerd voor de ontwikkeling van de woz-waarde 

d Tarief per hectare 



Noot voor de pers 
Meer informatie: dr. C. Hoeben, tel. 050 363 3766. E-mail: coelo@rug.nl 

De volledige publicatie is te vinden op www.coelo.nl.  

Ontwikkeling waterschapsheffingen 2015-2019, COELO, Groningen. 
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internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar 

omgeving. Talent, ambitie en prestatie van de 25.000 studenten en 5.500 medewerkers worden waar 

mogelijk gehonoreerd. 
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