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Aan het verzamelen en het verwerken van de gegevens voor deze uitgave is de grootst 

mogelijke zorg besteed. Iedere aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die 

op basis van deze gegevens worden ondernomen wordt echter afgewezen. 
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Voorwoord 

Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor nieuwe besturen van de waterschappen en 

provincies. In dit rapport geven we per waterschap de ontwikkeling weer van de 

belangrijkste belastingen en heffingen in de afgelopen bestuursperiode. 

1.1. Inhoud 

Deze rapportage bevat een overzicht van de ontwikkeling van de belastingen en 

heffingen van waterschappen. Dat zijn de zuiveringsheffing, watersysteemheffing en de 

wegenheffing.  

In ieder hoofdstuk geven we steeds eerst de ontwikkeling van de tarieven ten opzichte 

van 2022 weer en vervolgens de tariefontwikkeling in de afgelopen bestuursperiode 

(2019-2023). Later dit jaar publiceert COELO de Atlas van de lokale lasten met kaarten 

over de belastingen en heffingen van gemeenten, provincies en waterschappen.  

1.2. Tabellen in dit rapport 

De in dit rapport opgenomen gegevens zijn de tarieven zoals die door de 

waterschappen zijn vastgesteld. De getallen in de tabellen staan tegen een gekleurde 

achtergrond. Per kolom is ongeveer een derde blauw, een derde grijs en een derde 

rood. Hierdoor is in één oogopslag te zien welke waarden relatief laag (blauw) of hoog 

(rood) zijn. Bij de keuze van de gehanteerde kleuren is zo veel mogelijk rekening 

gehouden met de visuele beperking van kleurenblinden.1   

1.3. Opzet 

Hoofdstuk 2 van dit rapport vat de belangrijkste ontwikkelingen samen. Hoofdstuk 3 

beschrijft de belastingen die waterschappen heffen. Hoofdstuk 4 bespreekt in detail de 

ontwikkeling van de tarieven van achtereenvolgens de zuiveringsheffing, en de tarieven 

van de watersysteem- en wegenheffing. In hoofdstuk 5 onderzoeken we de 

ontwikkeling van de totale waterschapslasten voor huishoudens. Omdat bedrijven veel 

sterker van elkaar verschillen dan huishoudens en omdat er geen gegevens 

beschikbaar zijn over de gemiddelde woz-waarde van bedrijven is het niet mogelijk om 

de lastenontwikkeling van bedrijven te onderzoeken. Het rapport wordt afgesloten met 

een verantwoording van de gehanteerde methode. 

                                                            
1
 Hierbij is gebruik gemaakt van J. Walraven, Kleurenblind. Zien en toch niet zien, Blind Color, Arnhem, 2000. 
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1.4. Dank 

Wij zijn de Waarderingskamer erkentelijk voor het beschikbaar stellen van gegevens 

met betrekking tot de woz-waardeontwikkeling. Verder is dank verschuldigd aan 

Maarten Allers voor commentaar op een eerdere versie van dit rapport. 

Vanzelfsprekend berust de verantwoordelijkheid voor eventueel resterende 

onvolkomenheden bij de auteur. 
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2 Belangrijkste ontwikkelingen 

2.1. Ontwikkeling 2022-2023 op hoofdpunten 

Tabel 2 zet de belangrijkste ontwikkelingen van 2022 op 2023 op een rij.  

Tabel 2 Overzicht ontwikkeling tarieven waterschapsbelastingen 2022-2023 

 Tarief (euro behalve waar anders 

aangegeven) 

Mutatie (%) 

 Laagste Gemiddelde Hoogste Kleinste 

mutatie 

Mutatie van 

gemiddelde 

Grootse 

mutatie 

Totale waterschapslasten  

Waterschapslasten 

huurdersa 

219 304 417 0,6 8,2 21,5 

Waterschapslasten 

eigenaar-bewonersa 

315 424 579 2,3 8,5 17,9 

Afzonderlijke tarieven huishoudens en bedrijven 

Zuiveringsheffinga 156 203 297 -1,9 9,7 29,0 

Ingezetenenheffing 50 101 173 1,5 5,8 10,9 

Heffing gebouwdb 0,0125% 0,0270% 0,0563% -0,6c 7,1c 23,5c 

Tarieven eigenaren grond 

Heffing ongebouwdd 59 96 183 -7,5 5,4 13,0 

Heffing natuurd 3,27 6,56 44,47 -10,0 6,4 58,5 

       

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

aangegeven. Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 bestaan zowel de watersysteem- als wegenheffing van 

de waterschappen uit vier tarieven (ingezetenenheffing, heffing gebouwd, heffing ongebouwd, heffing 

natuur). In dit rapport zijn, waar van toepassing, de bedragen van beide heffingen opgeteld. 

a Meerspersoonshuishoudens. 

b Percentage van de woz-waarde. 

c Gecorrigeerd voor de ontwikkeling van de woz-waarde 

d Tarief per hectare 

 

Ontwikkeling voor huishoudens 

Huurders betalen zuiveringsheffing aan het waterschap voor de zuivering van 

afvalwater. Daarnaast betalen zij een ingezetenenheffing. Deze wordt gebruikt om 

bijvoorbeeld de kosten van het regelen van het waterpeil, dijkonderhoud te dekken en 

wanneer een waterschap wegen onderhoudt ook om deze kosten te dekken.   

Voor een meerpersoonshuishouden stijgt het totale bedrag jaar met gemiddeld 8,1 

procent (23 euro) tot 304 euro. Huurders in De Dommel betalen het minst (219 euro). In 

Delfland zijn de lasten met 417 euro het hoogst. De stijging van de waterschapslasten 

voor huurders loop uiteen van 0,6 procent in Fryslân tot circa 20 procent waterschap 

Schieland en de Krimpenerwaard.  
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Huishoudens met een koopwoning betalen naast de zuiverings- en ingezetenenheffing 

ook een heffing gebouwd. Ook deze wordt gebruikt om de kosten van het 

waterpeilbeheer en dijkonderhoud te dekken. Het te betalen bedrag is afhankelijk van 

de woz-waarde van de woning.  

Voor deze huishoudens stijgen de gemiddelde waterschapslasten dit jaar met 8,3 

procent tot 424 euro. Dat is een stijging van 32 euro. Ook eigenaar-bewoners betalen 

het laagste bedrag in De Dommel (gemiddeld 315 euro). Het hoogste bedrag betalen 

huishoudens die wonen in het deel van Rivierenland waar het waterschap wegen 

onderhoudt, namelijk 579 euro.  

De stijging van de waterschapslasten is het kleinst in Hunze en Aa’s. Eigenaar-

bewoners betalen hier 2,3 procent meer dan in 2022. De grootste stijging vinden we 

ook voor deze huishoudens in Schieland en de Krimpenerwaard. De lasten voor 

meerpersoonshuishoudens met een koopwoning stijgen meer dan 15 procent. 

Ontwikkeling voor eigenaren van grond 

Waterschappen kennen twee afzonderlijke heffingen voor eigenaren van grond voor 

zover hier geen gebouwen op staan. Dat zijn voor een groot deel agrariërs. Zij betalen 

de heffing ongebouwd. In 2023 zijn zij gemiddeld 96 euro per hectare kwijt. Dat is 5,4 

procent, (5 euro per hectare) meer dan vorig jaar.  

Een agrariër betaalt daarnaast heffing gebouwd aan het waterschap (de boerderij) en 

zuiveringsheffing. Er zijn te weinig gegevens beschikbaar om de gemiddelde 

waterschapslasten voor agrariërs te berekenen. 

Eigenaren van natuurgrond betalen de heffing natuur. Het tarief is in de meeste 

waterschappen veel lager dan dat van de heffing ongebouwd. Gemiddeld betaalt een 

eigenaar van natuurgrond 6,16 euro per hectare (0,40 euro meer dan vorig jaar, dat is 

een stijging van 6,4 procent). 

2.2. Ontwikkeling 2019-2023 op hoofdpunten 

Ontwikkeling voor huishoudens  

Op 15 maart 2023 worden verkiezingen gehouden voor de besturen van de 

waterschappen. In welke mate zijn de waterschapslasten veranderd sinds de vorige 

verkiezingen? We vergelijken hier de bedragen van 2019, die nog door de vorige 

besturen zijn vastgesteld, met de tarieven van 2023. 

Huurders zijn sinds 2019 ieder jaar gemiddeld 3,9 procent meer gaan betalen. In 2019 

betaalden huishoudens in een huurhuis gemiddeld 260 euro, in 2023 is dit 304 euro. 

Voor huurders in Hunze en Aa’s was de stijging van de waterschapslasten het laagst, 

zij betaalden gemiddeld ieder jaar 0,8 procent meer (295 euro in 219 en 304 euro in 

2023). In waterschap Limburg stijgen de waterschapslasten met gemiddeld 8,4 procent 

per jaar. In 2019 betaalden huurders in Limburg 199 euro, in 2023 is dit 275 euro. 

Huishoudens met een koopwoning zagen hun waterschapslasten gemiddeld 4,5 

procent per jaar stijgen. Zij betaalden in 2019 gemiddeld 391 euro aan hun waterschap. 
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In 2023 is dit 424 euro. Deze stijging loopt uiteen van een stijging met gemiddeld 1,5 

procent per jaar in Hunze en Aa’s tot gemiddeld 8,1 procent per jaar in zowel Limburg 

als Rijn en IJssel.  

Tabel 3 Overzicht gemiddelde jaarlijkse ontwikkeling 2019-2023 

 Kleinste mutatie(%) Mutatie van het 

gemiddelde (%) 

Grootste mutatie (%) 

Totale waterschapslasten 

Waterschapslasten huurder 0,8 3,9 8,4 

Waterschapslasten eigenaar-

bewoner 

1,5 4,5 8,1 

Afzonderlijke tarieven huishoudens en bedrijven 

Zuiveringsheffing -0,7 4,2 9,0 

Ingezetenenheffing -0,5 3,5 6,9 

Heffing gebouwda 0,8 5,5 13,1 

Tarieven eigenaren grond 

Heffing ongebouwd -5,1 3,3 7,9 

Heffing natuur -3,9 4,5 14,0 

Gemiddelden zijn gewogen naar de grondslag.  

a Gecorrigeerd voor de ontwikkeling van de woz-waarde.  

 

Ontwikkeling voor eigenaren van grond 

Zoals aangegeven betalen eigenaren van grond waar geen gebouwen op staan en 

voor zover het geen natuurterrein is (veelal agrariërs) de heffing ongebouwd. Voor een 

hectare ongebouwde (niet-natuur)grond zijn deze eigenaren gemiddeld 3,3 procent per 

jaar meer gaan betalen. In 2023 betalen de eigenaren gemiddeld 12 euro meer per 

hectare dan in 2019. Dit loopt uiteen van een daling met gemiddeld 5,1 procent per jaar 

(Hollandse Delta, in het gebied waar het waterschap wegen onderhoudt) tot een 

stijging met gemiddeld 7,9 procent per jaar (Limburg).  

Voor een hectare natuurgrond zijn de eigenaren gemiddeld per jaar 4,5 procent meer 

kwijt. In 2023 betalen zij gemiddeld 6,56 euro per hectare.  
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3 Welke heffingen kennen waterschappen? 

3.1. Hoe worden waterschappen bekostigd? 

In Nederland hebben we een afzonderlijke bestuurslaag voor het waterbeheer: de 

waterschappen. Waterschappen zorgen voor schoon water, nemen indien nodig 

maatregelen om ervoor te zorgen dat het waterpeil op het juiste niveau komt (niet te 

hoog, maar ook niet te laag) en onderhouden dijken en sluizen. De kosten verschillen 

per regio. In het westen van het land moet bijvoorbeeld vanwege de lage ligging veel 

meer worden gedaan om droge voeten te houden dan in Limburg.  

Kostenverschillen tussen gemeenten en provincies worden (deels) gecompenseerd 

doordat deze overheidslagen een verevenende algemene uitkering ontvangen (uit het 

Gemeentefonds en Provinciefonds). Er bestaat echter geen Waterschapsfonds dat 

kostenverschillen tussen waterschappen compenseert. Waterschappen dekken hun 

kosten grotendeels uit de opbrengsten van de waterschapsheffingen. Hogere kosten 

betekent dus ook hogere tarieven.  

3.2. Waterschapsheffingen 

Waterschappen kennen verschillende heffingen. De belangrijkste heffingen zijn de 

zuiveringsheffing, de watersysteemheffing en de wegenheffing. 

Zuiveringsheffing 

Met de zuiveringsheffing wordt de afvalwaterzuivering bekostigd, het schoonmaken van 

rioolwater. De zuiveringsheffing is een bedrag per vervuilingseenheid. Een 

eenpersoonshuishouden betaalt standaard voor één vervuilingseenheid, een 

meerpersoonshuishouden (twee en meer personen) voor drie. Ook bedrijven betalen 

vaak een forfaitair bedrag. Bij grote bedrijven wordt de aanslag opgelegd op basis van 

de gemeten vervuiling van het afvalwater. 

Naast de zuiveringsheffing kunnen waterschappen ook een verontreinigingsheffing 

opleggen. Deze wordt betaald door huishoudens en bedrijven die rechtstreeks op het 

oppervlaktewater lozen. Het tarief is gelijk aan dat van de zuiveringsheffing. De 

opbrengst is gering (in 2023 10 miljoen euro) in vergelijking met de opbrengst uit de 

zuiveringsheffing (1.609 miljoen euro). De verontreinigingsheffing blijft daarom verder 

buiten beschouwing. 

Watersysteem- en wegenheffing 

Met de watersysteemheffing betalen waterschappen de waterkering (het 

dijkonderhoud), de waterbeheersing (regelen van het waterpeil in sloten en plassen) en 

het waterkwaliteitsbeheer (kwaliteit van oppervlaktewateren). Er zijn vijf waterschappen 

die (een deel van) het wegennet onderhouden. Eén waterschap (Scheldestromen in 
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Zeeland) betaalt de kosten hiervan uit de watersysteemheffing, de andere vier 

waterschappen betalen het wegenonderhoud via een afzonderlijke wegenheffing. Deze 

wordt alleen opgelegd in de gebieden waar het waterschap wegen onderhoudt. Op 

kaart 1 is te zien om welke gebieden het gaat. 

De watersysteemheffing en wegenheffing bestaan beide uit vier verschillende 

onderdelen (zie ook tabel 1):  

1. de ingezetenenheffing, een vast bedrag per huishouden. 

2. de heffing gebouwd, betaald door eigenaren van gebouwen (vooral huiseigenaren). 

Het tarief is een percentage van de woz-waarde. 

3. de heffing ongebouwd, betaald door eigenaren van ongebouwde grond voor zover 

het geen natuurgrond is (vooral agrariërs). Het tarief is een bedrag per hectare. 

4. de heffing natuur, betaald door eigenaren van natuurgrond. Het tarief is, net als de 

heffing ongebouwd, een bedrag per hectare. 

Tabel 1 Overzicht watersysteem- en wegenheffing van waterschappen 

Heffing Onderdelen Betaald door Tarief 

Watersysteemheffing Ingezetenenheffing Huishoudens Vast bedrag per 

huishouden 

 Heffing gebouwd Eigenaren gebouwen % woz-waarde 

 Heffing ongebouwd Eigenaren van grond die 

geen natuurgrond is 

Bedrag per hectare 

 Heffing natuur Eigenaren van natuurgrond Bedrag per hectare 

Wegenheffing Ingezetenenheffing Huishoudens Vast bedrag per 

huishouden 

 Heffing gebouwd Eigenaren gebouwen % woz-waarde 

 Heffing ongebouwd Eigenaren van grond die 

geen natuurgrond is 

Bedrag per hectare 

 Heffing natuur Eigenaren van natuurgrond Bedrag per hectare 

 

 

In dit rapport is, waar van toepassing, het tarief van de watersysteem- en wegenheffing 

opgeteld. 
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Kaart 1 Waterschappen in Nederland. 

In alle waterschappen wordt een watersysteemheffing in rekening gebracht, in de blauwe gebieden in 

2023 ook een wegenheffing2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot: In waterschap Scheldestromen, in Zeeland, worden de kosten van wegenonderhoud in het gehele 

waterschap betaald uit de watersysteemheffing 

                                                            
2
 Tot 2022 beheerde Hollands Noorderkwartier ook wegen in Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, 

Opmeer en Stede Broec. Belastingbetalers in deze gemeenten betaalden daarom wegenheffing aan het waterschap. 

In 2023 heeft het waterschap het wegenbeheer overgedragen aan de gemeenten. Belastingbetalers in deze 

gemeenten betalen daarom geen wegenheffing meer aan het waterschap. Omdat de kosten voor gemeenten stijgen 

zullen zij veelal de eigen belastingen sterker verhogen. De verandering van het wegenbeheer hoeft daarom niet te 

leiden tot een lastendaling voor de belastingbetaler. 
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Bepaling tarieven watersysteem- en wegenheffing 

De tarieven van de watersysteemheffing en de wegenheffing komen tot stand door de 

kosten die waterschappen maken voor het watersysteem (onder meer regelen van het 

waterpeil, dijkonderhoud, en kwaliteit van het oppervlaktewater) en voor het 

wegenonderhoud om te slaan over de vier groepen belastingbetalers. Het uitgangspunt 

hierbij is: hoe meer belang een groep belang heeft bij het werk van het waterschap, 

hoe groter het aandeel in de kosten dat die groep moet hebben. Hoe dit belang moet 

worden bepaald is wettelijk vastgelegd in de Waterschapswet. Het aandeel van 

ingezetenen wordt bepaald op basis van de bevolkingsdichtheid in het 

waterschapsgebied. Het aandeel van de overige categorieën wordt vervolgens 

vastgesteld op basis van hun aandeel in de economische waarde van gebouwen (woz-

waarde) en grond. De berekende percentages legt een waterschap vast in een 

kostentoedelingsverordening. 
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Het huidige belastingstelsel van de waterschappen stamt uit 2009. In 2014 heeft de 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onderzocht of 

de financiering van het Nederlandse waterbeheer toekomstbestendig is. De 

organisatie concludeerde dat de structuur stabiel is, maar dat op lange termijn 

verbeteringen nodig zijn. Daarnaast zijn er volgens waterschappen knelpunten in het 

huidige stelsel.  

Dit alles heeft ertoe geleid dat er nu een voorstel ligt tot aanpassing van onder meer 

de Waterschapswet.1 Het voorstel wordt naar verwachting binnenkort voor advies naar 

de Raad van State gestuurd. 

Voor de heffingen in dit rapport zijn de volgende wijzigingsvoorstellen het meest 

relevant: 

- De kosten die worden gedekt uit het watersysteembeheer en de wegenheffing 

zullen op een andere grondslag worden verdeeld. De kostenverdeling vindt nu 

plaats op basis van bevolkingsdichtheid (ingezetenen) en de economische 

waarde van eigendom (gebouwd, ongebouwd en natuur). Het voorstel is om de 

economische grondslag te vervangen. Het deel van de kosten dat eigenaren 

van natuurgrond en andere (vooral agrarische) grond betalen wordt dan 

afhankelijk van de verhouding van het aantal hectaren natuur- en andere grond. 

Gebouwd (vooral huiseigenaren) betalen het overige deel van de kosten. 

- De kostenverdeling in de huidige Waterschapswet is grotendeels een 

rekenkundige exercitie waar waterschappen weinig aan kunnen sturen. Er 

wordt voorgesteld om waterschappen meer vrijheid te geven om, binnen een 

bandbreedte, af te wijken van de verdeling die voortkomt uit de 

bevolkingsdichtheid en de verhouding in het aantal hectaren natuur- en andere 

grond.  

- Eigenaren van woningen en van niet-woningen betalen nu hetzelfde tarief voor 

de heffing gebouwd. De waarde van woningen stijgt echter sterker dan die van 

niet-woningen. Woningeigenaren zijn daarom een groter deel van de kosten 

van het watersysteem- en wegenbeheer gaan betalen ten gunste van 

eigenaren van niet-woningen. Er wordt nu voorgesteld om waterschappen de 

mogelijkheid te geven om voor woningeigenaren andere tarieven te hanteren 

dan voor eigenaren van niet-woningen. De verhouding verschil is 

gemaximeerd. 

 

Tekstbox 1 Toekomst waterschapsbelastingen 
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4 Tarieven 

In dit onderdeel bespreken we de ontwikkeling van de tarieven van de belangrijkste 

waterschapsheffingen (zie hoofdstuk 2). Zoals aangegeven in paragraaf 2.2 worden de 

tarieven van de ingezetenenheffing, de heffing gebouwd, de heffing ongebouwd en de 

heffing natuur worden bepaald door de kosten van het watersysteem en het 

wegenbeheer te verdelen over de vier betalende belastingcategorieën. Dit gebeurt op 

basis van kostentoedelingspercentages die ten minste één keer in de vijf jaar worden 

vastgesteld. De hoogte en verandering van de kostentoedelingspercentages verklaart 

mede de hoogte en mutatie van tarieven. Daarom wordt ook hier kort op ingegaan aan 

(begin van paragraaf 4.2 tot en met 4.5). 

4.1. Zuiveringsheffing 

Tarief in 2023 

De zuiveringsheffing is een tarief per vervuilingseenheid. Eenpersoonshuishoudens 

betalen voor één vervuilingseenheid. Zij betalen hier in 2023 gemiddeld 68 euro voor 

(zie tabel 4). In Aa en Maas is het tarief van de zuiveringsheffing het laagst (52 euro) 

en in Delfland het hoogst (99 euro). Meerpersoonshuishoudens betalen altijd drie keer 

zo veel als eenpersoonshuishoudens. In 2023 is dat gemiddeld 203 euro. 

Gemiddeld stijgt het tarief 9,7 procent (6 euro per vervuilingseenheid). Eén waterschap, 

Fryslân, verlaagt het tarief in 2023 (met 1,9 procent, 4 euro per vervuilingseenheid). 

Het waterschap geeft aan dat de daling komt doordat interne verrekeningen rondom de 

zuiveringsheffing zijn veranderd. Ook zijn investeringen uitgesteld. 

Schieland en de Krimpenerwaard verhoogt het tarief het sterkst (29,0 procent, 45 euro). 

Het waterschap heeft zoals alle waterschappen te maken met hogere kosten voor 

energie. Ook andere kosten (bijvoorbeeld die van grondstoffen) stijgen. In 2022 heeft 

het waterschap de stijgende kosten nog kunnen dekken uit de reserves. Deze zijn 

echter uitgeput. De stijging is ook nodig om de reserves weer aan te vullen.  
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Tarief eenpersoonshuishouden

Tarief meerpersoonshuishouden

Mutatie t.o.v. 2022

Aa en Maas 52 156 2,1%

Amstel, Gooi en Vecht 62 187 8,0%

Brabantse Delta 69 206 9,5%

De Dommel 56 169 6,1%

De Stichtse Rijnlanden 64 192 2,3%

Delfland 99 297 18,1%

Drents Overijsselse Delta 67 201 11,3%

Fryslân 61 182 -1,9%

Hollands Noorderkwartier 62 186 7,7%

Hollandse Delta 76 228 9,9%

Hunze en Aa's 75 226 1,7%

Limburg 68 204 21,3%

Noorderzijlvest 77 232 9,8%

Rijn en IJssel 63 188 7,1%

Rijnland 69 207 4,7%

Rivierenland 66 197 10,6%

Scheldestromen 72 216 6,3%

Schieland en de Krimpenerwaard 67 200 29,0%

Vallei en Veluwe 65 196 11,9%

Vechtstromen 64 191 10,7%

Zuiderzeeland 66 198 5,6%

Laagste 52 156 -1,9%

Gemiddelde 68 203 9,7%

Hoogste 99 297 29,0%

Legenda:

Relatief hoog

Rond de mediaan

Relatief laag

Tabel 4 Tarief zuiveringsheffing in 2023 (bedragen in euro's 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling 2019-2023 

Figuur 1 en kaart 2 geven de ontwikkeling per waterschap in de afgelopen 

bestuursperiode weer. Tussen 2019 en 2023 is het tarief van de zuiveringsheffing 

gemiddeld 4,2 procent per jaar gestegen. Het tarief per vervuilingseenheid is 

gemiddeld10 euro hoger dan in 2019. 

In één waterschap, De Stichtse Rijnlanden, is het tarief in 2023 lager dan in 2019. Een 

meerpersoonshuishouden betaalt in dit waterschap 6 euro minder. Het waterschap 

verlaagde het tarief tussen 2019 en 2022 elk jaar. Hier waren verschillende redenen 
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voor. Aan het begin van de bestuursperiode (2019) was duidelijk dat de reserves 

voldoende op orde waren en het tarief zonder verlaging meer dan kostendekkend zou 

zijn. Daarna bleek bijvoorbeeld dat de grondslag, het aantal vervuilingseenheden, 

steeg. In 2023 is weer sprake van een beperkte verhoging, maar het tarief blijft het 

onder het niveau van 2019.  

In Limburg is het tarief het sterkst gestegen (9,0 procent per jaar). Een 

meerpersoonshuishouden betaalt in 2023 204 euro, dat was in 2019 144 euro, een 

verhoging van bijna 60 euro. Het tarief stijgt vooral sterk in 2020 (8,7 procent) en in 

2023 (21,3 procent).  

Figuur 1 Gemiddelde jaarlijkse ontwikkeling tussen 2019 en 2023 van de tarieven van de 

zuiveringsheffing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rode lijn geeft de gemiddelde jaarlijkse stijging in Nederland weer. 
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Kaart 2 Gemiddelde jaarlijkse ontwikkeling tussen 2019 en 2023 van de tarieven van de 

zuiveringsheffing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Ingezetenenheffing 

De watersysteemheffing bestaat uit vier afzonderlijke tarieven die door vier groepen 

belastingbetalers worden voldaan (zie paragraaf 2.2). Een hiervan, de 

ingezetenenheffing, wordt betaald door alle huishuishoudens. Het tarief is een vast 

bedrag per huishouden. Het hangt dus niet samen met bijvoorbeeld de grootte van een 

huishouden. De hoogte van het tarief hangt af van de kosten die het waterschap maakt 

voor bijvoorbeeld dijkonderhoud en waterpeilbeheer èn van het deel van deze kosten 

dat ingezetenen moeten betalen. Hoe groot dat deel is, is vastgelegd in een 

kostentoedelingsverordening die elk waterschap ten minste één keer in de vijf jaar 

vaststelt.  

In de afgelopen bestuursperiode hebben twee waterschappen dit 

kostentoedelingspercentage voor ingezetenen gewijzigd. De Stichtse Rijnlanden 

verhoogde het aandeel in 2020 van 39 procent naar 41 procent. Delfland verlaagde dit 

in 2022 van 54 procent naar 47 procent. 
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Een hoger kostenaandeel voor ingezetenen betekent dat de andere groepen 

belastingbetalers (eigenaren van gebouwen en grond) een kleiner deel van de kosten 

betalen.  

Ook de wegenheffing kent een ingezetenenheffing. Zoals aangegeven wordt deze 

alleen opgelegd door waterschappen die wegen onderhouden en alleen in het deel van 

het waterschap waar het waterschap wegen onderhoudt.  

Tarief in 2023 

Tabel 5 laat de tariefontwikkeling in 2023 zien. Huishoudens betalen in 2023 gemiddeld 

101 euro. Dat is 5,8 procent (6 euro) meer dan vorig jaar. Het tarief is met 50 euro het 

laagst in De Dommel. In het deel van Rivierenland en van Schieland en de 

Krimpenerwaard waar het waterschap wegen onderhoudt is de ingezetenenheffing het 

hoogst. In beide waterschappen betaalt een huishouden 173 euro per jaar. 

In 2023 daalt het tarief in geen enkel waterschap. De kleinste stijging vinden we in 

Hunze en Aa’s. Ingezetenen in dit waterschap betalen 1,5 procent (1 euro) meer dan in 

2022. In het deel van Schieland en de Krimpenerwaard waar het waterschap geen 

wegen onderhoudt stijgt het tarief het sterkst, namelijk met 10,9 procent (12 euro). Het 

waterschap geeft aan dat de stijging het gevolg is van hogere energielasten, de inflatie 

en gestegen personeelslasten. Hier hebben andere waterschappen echter ook mee te 

maken. 

  



COELO 19 Ontwikkeling waterschapsheffingen 2019-2023 

 

Ingezetenenheffing

Mutatie t.o.v. 2022

Aa en Maas 68 4,3%

Amstel, Gooi en Vecht 136 10,7%

Brabantse Delta 70 5,9%

De Dommel 50 5,0%

De Stichtse Rijnlanden 99 7,4%

Delfland 121 3,3%

Drents Overijsselse Delta 115 5,5%

Fryslân 107 5,2%

Hollands Noorderkwartier met wegenonderhoud 150 1,7%

Hollands Noorderkwartier zonder wegenonderhoud 113 4,3%

Hollandse Delta met wegenonderhoud 132 8,7%

Hollandse Delta zonder wegenonderhoud 114 10,6%

Hunze en Aa's 78 1,5%

Limburg 72 5,2%

Noorderzijlvest 105 7,6%

Rijn en IJssel 80 4,4%

Rijnland 114 3,5%

Rivierenland met wegenonderhoud 173 3,3%

Rivierenland zonder wegenonderhoud 123 4,7%

Scheldestromen 135 9,9%

Schieland en de Krimpenerwaard met wegenonderhoud 173 10,3%

Schieland en de Krimpenerwaard zonder wegenonderhoud 122 10,9%

Vallei en Veluwe 59 3,0%

Vechtstromen 86 3,0%

Zuiderzeeland 94 5,2%

Laagste 50 1,5%

Gemiddelde 101 5,8%

Hoogste 173 10,9%

Vier waterschappen (Hollands Noorderkwartier, Hollandse Delta, Rivierenland en

 Schieland en de Krimpenerwaard) onderhouden wegen in een deel van het 

beheergebied en heffen hier een afzonderlijke heffing voor.

Legenda:

Relatief hoog

Rond de mediaan

Relatief laag

Tabel 5 Tarief ingezetenenheffing 2023 (in euro's) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling 2019-2023 

Tussen 2019 en 2023 zijn huishoudens gemiddeld 3,5 procent per jaar meer gaan 

betalen voor de ingezetenenheffing. We betalen in 2023 gemiddeld 13 euro meer dan 

in 2019. De stijging is met gemiddeld 6,9 procent per jaar (19 euro) het sterkst in Rijn 

en IJssel (figuur 2 en kaart 3). Het waterschap verhoogde de tarieven vooral in 2022 

sterk. In 2021 betaalden ingezetenen 65 euro, in 2022 80 euro (23 procent meer).  
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In één waterschap, Delfland, betalen ingezetenen in 2023 minder dan in 2019. De 

gemiddelde jaarlijks daling bedraagt daar 0,5 procent (3 euro). Het tarief is in 2022 

verlaagd, in de andere jaren bleef het gelijk. Zoals aangegeven aan het begin van deze 

paragraaf verlaagde het waterschap in 2022 het kostentoedelingspercentage voor 

ingezetenen. Ingezetenen betalen sinds 2022 een kleiner deel van de kosten van het 

watersysteembeheer (ten koste van de andere groepen belastingbetalers). 

Desondanks betalen huishoudens van Delfland in 2023 wel meer (121 euro) dan 

inwoners van Rijn en IJssel (80 euro), het waterschap met de sterkste tariefstijging.  

Figuur 2 Gemiddelde jaarlijkse stijging van het tarief van de ingezetenenheffing tussen 2019 en 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rode lijn geeft de gemiddelde jaarlijkse stijging in Nederland weer. 
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Kaart 3 Gemiddelde jaarlijkse stijging van het tarief van de ingezetenenheffing tussen 2019 en 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot: Hollands Noorderkwartier heeft in 2023 het wegenbeheer in Drechterland, Enkhuizen, 

Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec overgedragen aan de gemeenten. Belastingbetalers 

in deze gemeenten betalen daarom geen wegenheffing meer aan het waterschap. Deze ontwikkeling is 

niet meegenomen in de kaart, zie de Verantwoording.  

 

4.3. Heffing gebouwd  

De heffing gebouwd (net als de ingezetenenheffing onderdeel van de watersysteem- en 

eventueel de wegenheffing) wordt betaald door eigenaren van gebouwen. Dat zijn voor 

het grootste deel huiseigenaren. Het kostentoedelingspercentage van gebouwd, 

ongebouwd en natuur wordt vastgesteld op basis van de economische waarde van 

gebouwen en grond. Het waterschap heeft weinig mogelijkheden om de verhouding in 

kostenaandelen tussen de groepen te beïnvloeden.  
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Ontwikkeling kostenaandeel 

In 14 waterschappen is de categorie gebouwd tussen 2019 en 2023 een groter deel 

van de kosten gaan betalen (zie figuur 3). Deze toename is het grootst in Delfland, 

waar eigenaren van gebouwen in 2019 41 procent van de kosten van het 

watersysteembeheer betaalden en in 2023 bijna de helft (49 procent). In geen enkel 

waterschap betalen huiseigenaren in 2023 een kleiner deel van de kosten dan in 2019. 

Gemiddeld is het kostenaandeel dat eigenaren van gebouwen betalen in 2023 1,4 

procentpunt hoger dan in 2019. 

Figuur 3 Kostentoedelingspercentage voor de categorie gebouwd (watersysteemheffing) in 2019 en 

2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De doorgetrokken rode lijn geeft het gemiddelde percentage in 2023 weer, de gestippelde rode lijn het 

gemiddelde percentage van 2019.  

 

Tarief in 2023 

Het tarief van de heffing gebouwd is een percentage van de woz-waarde (net als de 

onroerendezaakbelasting van gemeenten). Waterschappen mogen tariefdifferentiatie 

toepassen bij de heffing gebouwd. Voor gebouwen die buitendijks staan, of in 

waterbergingsgebieden, mag het tarief maximaal 75 procent worden verlaagd. Voor 

bemalen gebied en glasopstanden (kassen) mag het tarief ten hoogste worden 

verdubbeld. Tien waterschappen maken gebruik van tariefdifferentiatie bij de heffing 

gebouwd. Voor die waterschappen geven we hier gewogen gemiddelde tarieven weer. 

In 2023 is het gemiddelde tarief 0,0270 procent van de woz-waarde (tabel 6). Een 

huishouden in een koopwoning betaalt in 2023 gemiddeld 120 euro voor de heffing 
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gebouwd, 10 euro meer dan vorig jaar (8,7 procent). Amstel, Gooi en Vecht heeft het 

laagste tarief (0,0125 procent van de woz-waarde), Fryslân het hoogste (0,0563 

procent van de woz-waarde). 
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Heffing gebouwd 1

Gemiddeld betaalde 

bedrag

Mutatie t.o.v. 2022 2

Aa en Maas 0,0316 141 8,6%

Amstel, Gooi en Vecht 0,0125 98 16,2%

Brabantse Delta 0,0295 117 5,6%

De Dommel 0,0188 96 10,8%

De Stichtse Rijnlanden 0,0209 115 7,5%

Delfland 0,0245 109 0,7%

Drents Overijsselse Delta 0,0390 151 5,5%

Fryslân 0,0563 191 8,5%

Hollands Noorderkwartier met wegenonderhoud 0,0414 186 -0,6%

Hollands Noorderkwartier zonder wegenonderhoud 0,0333 128 1,1%

Hollandse Delta met wegenonderhoud 0,0310 111 8,5%

Hollandse Delta zonder wegenonderhoud 0,0248 48 7,4%

Hunze en Aa's 0,0387 86 2,5%

Limburg 0,0228 81 3,0%

Noorderzijlvest 0,0484 230 7,1%

Rijn en IJssel 0,0336 150 23,5%

Rijnland 0,0194 112 6,7%

Rivierenland met wegenonderhoud 0,0473 210 5,6%

Rivierenland zonder wegenonderhoud 0,0368 144 6,5%

Scheldestromen 0,0542 182 7,2%

Schieland en de Krimpenerwaard met wegenonderhoud 0,0398 185 7,9%

Schieland en de Krimpenerwaard zonder wegenonderhoud 0,0191 145 11,1%

Vallei en Veluwe 0,0173 84 10,3%

Vechtstromen 0,0308 123 3,8%

Zuiderzeeland 0,0352 140 9,0%

Laagste 0,0125 48 -0,6%

Gemiddelde 0,0270 120 7,1%

Hoogste 0,0563 230 23,5%

Vier waterschappen (Hollands Noorderkwartier, Hollandse Delta, Rivierenland 

en Schieland en de Krimpenerwaard) onderhouden wegen in een deel van het beheergebied en 

heffen hier een afzonderlijke heffing voor.

Voor waterschappen die tariefdifferentiatie hanteren wordt een gewogen gemiddeld tarief 

weergegeven.

1
 Percentage van de woz-waarde

2
 Gecorrigeerd voor de ontwikkeling van de woz-waarden

Legenda:

Relatief hoog

Rond de mediaan

Relatief laag

Tabel 6 Tarief heffing gebouwd 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gemiddelde tarief stijgt in 2023, gecorrigeerd voor de waardeontwikkeling van 

woningen en niet-woningen, met 7,1 procent (0,0018 procent van de woz-waarde).  

Het tarief daalt in één waterschap, namelijk Delfland met 0,6 procent (0,0002 procent 

van de woz-waarde). De grootste verhoging vinden we in Rijn en IJssel (23,5 procent, 

0,0064 procent van de woz-waarde). Deze stijging komt door afspraken die zijn 

vastgelegd in de perspectiefnota van het waterschap. Ook is er een nieuw 



COELO 25 Ontwikkeling waterschapsheffingen 2019-2023 

 

0,8%

2,1%

2,2%

2,6%

2,7%

4,0%

4,1%

4,2%

4,6%

4,8%

5,0%

5,4%

5,5%

5,6%

5,8%

5,9%

6,2%

6,2%

6,3%

6,5%

6,6%

7,3%

7,5%

9,7%

13,1%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Hollandse Delta zonder wegenonderhoud

Hollandse Delta met wegenonderhoud

Hollands Noorderkwartier met wegenonderhoud

Vechtstromen

Hollands Noorderkwartier zonder wegenonderhoud

Schieland en de Krimpenerwaard zonder wegenonderhoud

Hunze en Aa's

Rijnland

Vallei en Veluwe

Schieland en de Krimpenerwaard met wegenonderhoud

Brabantse Delta

Drents Overijsselse Delta

Zuiderzeeland

Aa en Maas

Rivierenland met wegenonderhoud

Limburg

Noorderzijlvest

De Dommel

Rivierenland zonder wegenonderhoud

Scheldestromen

De Stichtse Rijnlanden

Fryslân

Amstel, Gooi en Vecht

Delfland

Rijn en IJssel

waterbeheersplan. De andere tarieven van de watersysteemheffing in Rijn en IJssel 

stijgen ook relatief sterk. 

De heffing gebouwd wordt betaald door zowel eigenaren van woningen als van niet-

woningen. De waardeontwikkeling van woningen stijgt echter al jaren sneller dan die 

van niet-woningen.3 Waterschappen mogen nu bij het vaststellen van de tarieven geen 

onderscheid maken tussen het tarief voor woningen en voor niet-woningen. De 

waterschapslasten voor huishoudens met een koopwoning stijgen dan ook sterker (8,7 

procent) dan het tarief van de heffing gebouwd. Eigenaar-bewoners betalen in 2023 

gemiddeld 120 euro voor de heffing gebouwd. Dit varieert van 48 euro in het deel van 

Hollandse Delta zonder wegenheffing tot 230 euro in Noorderzijlvest. 

Ontwikkeling 2019-2023 

Figuur 4 laat de gemiddelde jaarlijkse stijging van de heffing gebouwd zien tussen 2019 

en 2023. De stijging is gecorrigeerd voor de ontwikkeling van de woz-waarde in ieder 

waterschap. Het tarief stijgt jaarlijks gemiddeld 5,5 procent. In geen enkel waterschap 

is het tarief in de afgelopen bestuursperiode gedaald (gecorrigeerd voor de 

ontwikkeling van de woz-waarden). De kleinste stijging vinden we in Hollandse Delta. In 

het gebied waar het waterschap geen wegen onderhoud stijgt de heffing gemiddeld 0,8 

procent per jaar in de rest gebouwd van het waterschap is dat 2,1 procent per jaar.  

De sterkste gemiddelde jaarlijkse stijging vinden we in Rijn en IJssel. Eigenaren van 

gebouwen zijn hier tussen 2019 en 2023 gemiddeld 13,1 procent per jaar meer gaan 

betalen. Het tarief stijgt tussen 2019 en 2022 jaarlijks meer dan 5 procent.  

 

Figuur 4 Gemiddelde jaarlijkse stijging van het tarief van de heffing gebouwd 
tussen 2019 en 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rode lijn geeft de gemiddelde jaarlijkse stijging in Nederland weer. 

                                                            
3
 Zie bijvoorbeeld kaart 2en kaart 3 van de Atlas van de lokale lasten, https://www.coelo.nl/index.php/atlas-lokale-

lasten/interactieve-kaarten/atlas-gemeenten. 
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Kaart 4 Gemiddelde jaarlijkse stijging van het tarief van de heffing gebouwd tussen 2019 en 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot: Hollands Noorderkwartier heeft in 2023 het wegenbeheer in Drechterland, Enkhuizen, 

Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec overgedragen aan de gemeenten. Belastingbetalers 

in deze gemeenten betalen daarom geen wegenheffing meer aan het waterschap. Deze ontwikkeling is 

niet meegenomen in de kaart, zie de Verantwoording.  

 

4.4. Heffing ongebouwd 

Ontwikkeling kostenaandeel 

De heffing ongebouwd wordt betaald door eigenaren van grond waarop zich geen 

gebouwen vinden en voor zover dit geen natuurterreinen zijn. Dat zijn vooral agrariërs. 

Het kostentoedelingspercentage van ongebouwd ten opzichte van gebouwd wordt 

vastgesteld op basis van de verhoudingen in de economische waarde van gebouwen 

en grond is grotendeels de uitkomst van een rekenkundige exercitie.  
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Gemiddeld zijn eigenaren van grond tussen 2019 en 2023 een iets kleiner deel van de 

kosten gaan betalen (figuur 7). In 2019 was het kostenaandeel van ongebouwd 

gemiddeld 15,6 procent, in 2023 is dit 14,6 procent. In 15 waterschappen is het 

kostenaandeel van ongebouwd gedaald. Deze daling is met 3,3 procentpunt het sterkst 

in Rijn en IJssel (van 15,4 procent in 2019 naar 12,1 procent in 2023). Het 

kostenaandeel van ongebouwd is in geen enkel waterschap gestegen.  

 

Figuur 7 Kostentoedelingspercentage voor de categorie ongebouwd (watersysteemheffing) in 2019 en 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De doorgetrokken rode lijn geeft het gemiddelde percentage in 2023 weer, de gestippelde rode lijn het 

gemiddelde percentage van 2019.  

 

Tarief in 2023 

Net als bij de heffing gebouwd mag het tarief van de heffing ongebouwd verschillen 

binnen een waterschap. Het tarief mag worden verlaagd voor grond in buitendijks 

gebied en voor grond die kan dienen voor waterberging (met maximaal 75 procent). 

Het tarief kan worden verhoogd voor grond in bemalen gebied en grond met wegen. In 

dit laatste geval mag het tarief in sommige waterschappen worden verhoogd met 400 
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procent.4 Alle waterschappen passen bij de heffing ongebouwd tariefdifferentiatie toe. 

De tarieven die worden weergegeven in tabel 9 zijn gewogen gemiddelde tarieven. 

Het tarief van de heffing ongebouwd varieert in 2023 van gemiddeld 59 euro per 

hectare in Rijn en IJssel tot 183 euro gemiddeld per hectare in Delfland. Gemiddeld 

betaalt een grondeigenaar 96 euro per hectare. Dat is bijna 5 euro meer dan vorig jaar 

(stijging van 5,4 procent). 

Het tarief stijgt het sterkst in Schieland en de Krimpenerwaard. Grondeigenaren in het 

gebied waar het waterschap geen wegen onderhoudt gaan 13,0 procent (14 euro) 

meer betalen. In het gebied waar het waterschap wel wegen onderhoud is de stijging 

11,8 procent (17 euro). De kosten van het watersysteembeheer stijgen volgens het 

waterschap door onder meer stijgende kosten voor energie en hogere 

personeelslasten. Maar dit speelt natuurlijk bij meer waterschappen.  

Het tarief daalt in drie waterschappen. De daling is met 7,2 procent het sterkst in het 

deel van Hollandse Delta waar eigenaren van grond in 2022 wegenheffing betaalden. 

In 2023 is in dit waterschap een nieuwe kostentoedelingsverordening van kracht voor 

de wegenheffing. De kosten van het wegenbeheer worden alleen nog maar 

toegerekend aan ingezetenen en gebouwen. Eigenaren van grond betalen vanaf 2023 

geen wegenheffing meer. Tegelijk zijn eigenaren van gebouwen een groter deel van de 

kosten gaan betalen.  

 

  

                                                            
4
 Zie Hoeben (2014), Reparatie waterschapswet verhoogt lasten huishoudens, Weekblad Fiscaal Recht, 7040, blz. 

347-351 voor een verdere uitleg. 
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Tarief per hectare (euro)

Mutatie t.o.v. 2022

Aa en Maas 97 6,8%

Amstel, Gooi en Vecht 106 -7,2%

Brabantse Delta 91 7,5%

De Dommel 69 4,5%

De Stichtse Rijnlanden 118 0,7%

Delfland 183 0,8%

Drents Overijsselse Delta 90 7,8%

Fryslân 110 7,0%

Hollands Noorderkwartier met wegenonderhoud 178 9,3%

Hollands Noorderkwartier zonder wegenonderhoud 138 4,6%

Hollandse Delta met wegenonderhoud 115 -7,5%

Hollandse Delta zonder wegenonderhoud 115 10,9%

Hunze en Aa's 74 2,9%

Limburg 76 5,7%

Noorderzijlvest 96 9,5%

Rijn en IJssel 59 5,5%

Rijnland 134 3,9%

Rivierenland met wegenonderhoud 135 8,7%

Rivierenland zonder wegenonderhoud 120 9,0%

Scheldestromen 92 9,9%

Schieland en de Krimpenerwaard met wegenonderhoud 164 11,8%

Schieland en de Krimpenerwaard zonder wegenonderhoud 123 13,0%

Vallei en Veluwe 59 4,9%

Vechtstromen 65 -2,1%

Zuiderzeeland 118 8,6%

Laagste 59 -7,5%

Gemiddelde 96 5,4%

Hoogste 183 13,0%

Vier waterschappen (Hollands Noorderkwartier, Hollandse Delta, Rivierenland 

en Schieland en de Krimpenerwaard) onderhouden wegen in een deel van het beheergebied

 en heffen hier een afzonderlijke heffing voor.

Voor waterschappen die tariefdifferentiatie hanteren wordt een gewogen gemiddeld tarief 

weergegeven.

Legenda:

Relatief hoog

Rond de mediaan

Relatief laag

Tabel 9 Tarief heffing ongebouwd 2023 (euro per hectare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling 2019-2023 

Het tarief van de heffing ongebouwd is sinds 2019 gemiddeld 3,3 procent per jaar 

gestegen (zie figuur 8). In 2023 betalen agrariërs gemiddeld 12 euro per hectare meer 

dan in 2019. De stijging is met gemiddeld 7,9 procent per jaar het sterkst in Limburg. 

Grondeigenaren betalen in 2023 20 euro per hectare meer dan in 2019. Het tarief stijgt 

vooral van 2020 op 2021 sterk (18 procent).  
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In drie waterschappen betalen grondeigenaren in 2023 minder dan in 2019. De daling 

is met gemiddeld 5,1 procent per jaar het sterkst in het deel van Hollandse Delta waar 

het waterschap wegen onderhoudt. Zoals aangegeven betalen eigenaren van grond 

daar vanaf 2023 geen wegenheffing meer. Ook in het deel waar het waterschap geen 

wegen onderhoudt is het tarief van de heffing ongebouwd lager in 2023 (115 euro) dan 

in 2019 (123 euro). Dit komt door een daling van het tarief in 2021.  

Figuur 8 Gemiddelde jaarlijkse stijging van het tarief van de heffing ongebouwd tussen 2019 en 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rode lijn geeft de gemiddelde jaarlijkse stijging in Nederland weer. 
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Kaart 7 Gemiddelde jaarlijkse stijging van het tarief van de heffing ongebouwd tussen 2019 en 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot: Hollands Noorderkwartier heeft in 2023 het wegenbeheer in Drechterland, Enkhuizen, 

Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec overgedragen aan de gemeenten. Belastingbetalers 

in deze gemeenten betalen daarom geen wegenheffing meer aan het waterschap. Deze ontwikkeling is 

niet meegenomen in de kaart, zie de Verantwoording.  

4.5. Heffing natuur 

Ontwikkeling kostenaandeel 

De heffing natuur wordt alleen betaald door eigenaren van natuurgrond. Omdat de 

economische waarde van natuurgrond laag is, betaalt deze belastingcategorie maar 

een klein deel van de kosten van een waterschap. In 2023 varieert dit van 0,01 procent 

(Delfland) tot 2,5 procent (Zuiderzeeland) van de kosten. Zuiderzeeland is een 

uitzondering, in alle andere waterschappen betaalt natuur zowel in 2019 als in 2023 

minder dan 1 procent van de kosten van het watersysteembeheer. Gemiddeld betalen 

eigenaren van natuurgrond zowel in 2019 als in 2023 0,6 procent van de kosten van 

het watersysteembeheer. 



COELO 32 Ontwikkeling waterschapsheffingen 2019-2023 

 

Het kostenaandeel van natuur blijft in twaalf waterschappen gelijk. In zes 

waterschappen is het kostenaandeel gestegen en in drie gedaald. Het gaat iedere keer 

om een zeer verandering van minder dan 0,1 procentpunt.  

Tarief in 2023 

In 2023 betalen eigenaren natuurgrond gemiddeld 6,56 euro per hectare aan het 

waterschap (tabel 10). Dat is een stijging van 6,4 procent ten opzichte van 2022. In 

Vallei en Veluwe is het tarief met 3,27 euro het laagst. Eigenaren van natuurgrond 

betalen het meest in het deel van Schieland en de Krimpenerwaard waar het 

waterschap wegen onderhoudt. Het waterschap maakt sinds 2019 voor de 

wegenheffing geen onderscheid tussen het tarief voor natuurgrond en de heffing 

ongebouwd. Eigenaren van natuurgrond betalen daarom in totaal 44,47 euro per 

hectare, waarvan 40,53 euro voor het wegenbeheer.  

In twee (delen van) waterschappen betalen eigenaren van natuurgrond in 2023 minder 

dan vorig jaar. De daling is het sterkst in het deel van Hollandse Delta waar wegen 

worden onderhouden. Eigenaren van natuurgrond betaalden tot 2022 de wegenheffing. 

Vanaf 2023 is er een nieuwe kostentoedelingsverordening van kracht waardoor geen 

kosten van wegenonderhoud worden toegerekend aan eigenaren van grond.  
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Tarief per hectare (euro)

Mutatie t.o.v. 2022

Aa en Maas 6,06 5,9%

Amstel, Gooi en Vecht 3,55 58,5%

Brabantse Delta 5,23 6,3%

De Dommel 3,43 5,9%

De Stichtse Rijnlanden 6,29 0,0%

Delfland 4,40 0,0%

Drents Overijsselse Delta 5,59 7,3%

Fryslân 8,67 6,8%

Hollands Noorderkwartier met wegenonderhoud 7,37 -4,0%

Hollands Noorderkwartier zonder wegenonderhoud 5,62 5,8%

Hollandse Delta met wegenonderhoud 6,11 -10,0%

Hollandse Delta zonder wegenonderhoud 6,11 11,1%

Hunze en Aa's 6,48 2,5%

Limburg 4,09 6,2%

Noorderzijlvest 7,63 10,3%

Rijn en IJssel 5,36 3,7%

Rijnland 4,00 0,0%

Rivierenland met wegenonderhoud 8,08 7,7%

Rivierenland zonder wegenonderhoud 6,27 7,9%

Scheldestromen 10,87 6,0%

Schieland en de Krimpenerwaard met wegenonderhoud 44,47 8,6%

Schieland en de Krimpenerwaard zonder wegenonderhoud 3,94 12,6%

Vallei en Veluwe 3,27 5,5%

Vechtstromen 4,73 1,7%

Zuiderzeeland 11,34 8,4%

Laagste 3,27 -10,0%

Gemiddelde 6,56 6,4%

Hoogste 44,47 58,5%

Vier waterschappen (Hollands Noorderkwartier, Hollandse Delta, Rivierenland en

 Schieland en de Krimpenerwaard) onderhouden wegen in een deel van het 

beheergebied en heffen hier een afzonderlijke heffing voor.

Legenda:

Relatief hoog

Rond de mediaan

Relatief laag

Tabel 10 Tarief heffing natuur in 2023 (euro per hectare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling 2019-2023 

Figuur 9 laat zien dat ook de gemiddelde jaarlijkse daling tussen 2019 en 2023 met 

gemiddeld 3,9 procent per jaar het sterkst is in het deel van Hollandse Delta waar het 

waterschap wegen onderhoudt. Op de tweede plaats vinden we Delfland waar het tarief 

gemiddeld 0,9 procent per jaar daalt. In 2019 betaalden eigenaren van natuurgrond 
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daar 4,56 euro per hectare, in 2023 is dit 4,40 euro. Het tarief is in 2022 verlaagd. In 

één waterschap, Rijnland, is het tarief in 2019 en 2023 gelijk.  

In Amstel, Gooi en Vecht vinden we de sterkste stijging (gemiddeld 14,0 procent per 

jaar). In 2019 betalen eigenaren van natuurterreinen 2,10 euro per hectare, in 2023 is 

dit 3,55 euro. De sterkste verhoging vindt plaats in 2023. In 2022 was het tarief nog 

2,24 per hectare. In Amstel, Gooi en Vecht stijgen alle tarieven in 2023 relatief sterk. 

Het waterschap had in 2022 de inflatie te laag ingeschat en corrigeert de tarieven 

hiervoor. Daarnaast heeft het waterschap te maken met dezelfde stijgende kosten als 

andere waterschappen en zijn de mogelijkheden om dit op te vangen via de reserve 

beperkt. 

Figuur 9 Gemiddelde jaarlijkse stijging van het tarief van de heffing natuur tussen 2019 en 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rode lijn geeft de gemiddelde jaarlijkse stijging in Nederland weer. 
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Kaart 8 Gemiddelde jaarlijkse stijging van het tarief van de heffing natuur tussen 2019 en 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot: Hollands Noorderkwartier heeft in 2023 het wegenbeheer in Drechterland, Enkhuizen, 

Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec overgedragen aan de gemeenten. Belastingbetalers 

in deze gemeenten betalen daarom geen wegenheffing meer aan het waterschap. Deze ontwikkeling is 

niet meegenomen in de kaart, zie de Verantwoording.  
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5 Totale waterschapslasten huishoudens 

Belastingbetalers betalen over het algemeen meerdere belastingen aan het 

waterschap. In dit hoofdstuk onderzoeken we daarom de ontwikkeling van de totale 

waterschapslasten voor huishoudens. Omdat bedrijven veel sterker van elkaar 

verschillen dan huishoudens en omdat er geen gegevens beschikbaar zijn over de 

gemiddelde woz-waarde van bedrijven5 blijft de lastendrukontwikkeling bij bedrijven 

buiten beschouwing. 

5.1. Huurder 

Bedrag in 2023 

Een huishouden in een huurhuis betaalt zowel de ingezetenenheffing als de 

zuiveringsheffing. Een meerpersoonshuishouden in een huurhuis betaalt het minst in 

het deel van Hollands Noorderkwartier waar het waterschap geen wegen onderhoudt 

(113 euro) en het meest in Delfland, namelijk 414 euro (zie tabel 7). Gemiddeld betalen 

meerpersoonshuishoudens met een huurhuis in 2023 304 euro. Dat is 8,2 procent 

meer dan in 2022 (23 euro). 

De kleinste stijging vinden we in Fryslân waar huurders 0,6 procent meer betalen dan 

in 2022. Het waterschap verlaagt de zuiveringsheffing 1,9 procent (zie paragraaf 4.1) 

en verhoogt de ingezetenenheffing 5,2 procent. De lasten stijgen het sterkst in het deel 

van Schieland en de Krimpenerwaard waar het waterschap geen wegen onderhoudt. 

Vooral de zuiveringsheffing stijgt sterk, namelijk met 29 procent. Huishoudens zijn in dit 

deel van het waterschap 11 procent meer kwijt aan de ingezetenenheffing. 

  

                                                            
5
 Die is nodig om de gemiddeld betaalde heffing gebouwd te kunnen berekenen. 
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Bedrag huurder (euro)

Mutatie t.o.v. 2022

Aa en Maas 224 2,8%

Amstel, Gooi en Vecht 324 9,2%

Brabantse Delta 277 8,5%

De Dommel 219 5,9%

De Stichtse Rijnlanden 291 4,0%

Delfland 417 13,4%

Drents Overijsselse Delta 316 9,1%

Fryslân 289 0,6%

Hollands Noorderkwartier met wegenonderhoud 337 4,9%

Hollands Noorderkwartier zonder wegenonderhoud 299 6,4%

Hollandse Delta met wegenonderhoud 360 9,5%

Hollandse Delta zonder wegenonderhoud 342 10,2%

Hunze en Aa's 304 1,7%

Limburg 275 16,7%

Noorderzijlvest 337 9,1%

Rijn en IJssel 268 6,3%

Rijnland 321 4,3%

Rivierenland met wegenonderhoud 370 7,0%

Rivierenland zonder wegenonderhoud 321 8,2%

Scheldestromen 351 7,6%

Schieland en de Krimpenerwaard met wegenonderhoud 372 19,6%

Schieland en de Krimpenerwaard zonder wegenonderhoud 322 21,5%

Vallei en Veluwe 255 9,7%

Vechtstromen 277 8,2%

Zuiderzeeland 292 5,5%

Laagste 219 0,6%

Gemiddelde 304 8,2%

Hoogste 417 21,5%

Vier waterschappen (Hollands Noorderkwartier, Hollandse Delta, Rivierenland en

 Schieland en de Krimpenerwaard) onderhouden wegen in een deel van het 

beheergebied en heffen hier een afzonderlijke heffing voor.

Legenda:

Relatief hoog

Rond de mediaan

Relatief laag

 

 Tabel 7 Waterschapslasten meerpersoonshuishouden in een huurhuis 2023 
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Ontwikkeling 2019-2023 

In de afgelopen bestuursperiode zijn meerpersoonshuishoudens in een huurhuis 

gemiddeld 3,9 procent per jaar gaan betalen aan hun waterschap. In 2019 betaalden 

deze huishoudens gemiddeld 260 euro, in 2023 is dat 44 euro meer. In zowel Hunze en 

Aa’s als Delfland stijgen de waterschapslasten jaarlijks gemiddeld 0,8 procent (zie 

figuur 5 en kaart 5). In Hunze en Aa’s zijn de waterschapslasten gestegen van 295 

euro naar 304 euro, in Delfland van 404 euro naar 417 euro. 

De lasten voor huurders stijgen het sterkst in Limburg, namelijk gemiddeld met 8,4 

procent per jaar. Een meerpersoonshuishouden betaalt in 2023 76 euro meer dan in 

2019. Vooral het tarief van de zuiveringsheffing is sterk gestegen in de afgelopen vier 

jaar, gemiddeld met 21,3 procent per jaar. De ingezetenenheffing stijgt in waterschap 

Limburg gemiddeld 5,2 procent per jaar. 

Figuur 5 Gemiddelde jaarlijkse stijging de waterschapslasten voor een meerpersoonshuishouden in een 

huurhuis 2019 en 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rode lijn geeft de gemiddelde jaarlijkse stijging in Nederland weer. 
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Kaart 5 Gemiddelde jaarlijkse stijging tussen 2019 en 2023 van het tarief van de waterschapslasten 

voor meerpersoonshuishoudens met een huurwoning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot: Hollands Noorderkwartier heeft in 2023 het wegenbeheer in Drechterland, Enkhuizen, 

Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec overgedragen aan de gemeenten. Belastingbetalers 

in deze gemeenten betalen daarom geen wegenheffing meer aan het waterschap. Deze ontwikkeling is 

niet meegenomen in de kaart, zie de Verantwoording.  

 

5.2. Eigenaar-bewoner 

Bedrag in 2023 

Huishoudens met een koopwoning betalen naast zuiveringsheffing en de 

ingezetenenheffing ook de heffing gebouwd. Het te betalen bedrag is net als de 

onroerendezaakbelasting van gemeenten afhankelijk van het tarief en de woz-waarde 

van de woning.  

Eigenaar-bewoners in het deel van waterschap Rivierenland waar het waterschap 

wegen onderhoudt betalen in 2023 het hoogste bedrag. Een meerpersoonshuishouden 
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Bedrag eigenaar-bewoner (euro)

Mutatie t.o.v. 2022

Aa en Maas 365 5,6%

Amstel, Gooi en Vecht 422 10,8%

Brabantse Delta 394 8,2%

De Dommel 315 7,8%

De Stichtse Rijnlanden 406 5,5%

Delfland 526 10,9%

Drents Overijsselse Delta 467 8,6%

Fryslân 480 4,4%

Hollands Noorderkwartier met wegenonderhoud 522 3,3%

Hollands Noorderkwartier zonder wegenonderhoud 427 5,3%

Hollandse Delta met wegenonderhoud 471 8,9%

Hollandse Delta zonder wegenonderhoud 390 10,2%

Hunze en Aa's 390 2,3%

Limburg 356 13,9%

Noorderzijlvest 566 8,8%

Rijn en IJssel 418 12,3%

Rijnland 432 5,3%

Rivierenland met wegenonderhoud 579 7,3%

Rivierenland zonder wegenonderhoud 465 8,1%

Scheldestromen 533 8,2%

Schieland en de Krimpenerwaard met wegenonderhoud 558 16,1%

Schieland en de Krimpenerwaard zonder wegenonderhoud 467 17,9%

Vallei en Veluwe 339 10,3%

Vechtstromen 400 7,6%

Zuiderzeeland 432 7,3%

Laagste 315 2,3%

Gemiddelde 424 8,3%

Hoogste 579 17,9%

betaalt gemiddeld 579 euro. In waterschap de Dommel zijn de lasten voor deze 

huishoudens met gemiddeld 315 euro het laagst. Gemiddeld betalen 

meerpersoonshuishoudens met een koopwoning 424 euro in 2023. Dat is 8,5 procent 

meer dan in 2022 (33 euro meer). 

Tabel 8 Waterschapslasten meerpersoonshuishouden in een koophuis 2023 
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De lasten stijgen net als voor huurders het sterkst in het deel van Schieland en de 

Krimpenerwaard waar het waterschap geen wegen onderhoudt, namelijk met 8,5 

procent (zie tabel 8). De zuiveringsheffing stijgt 29,0 procent, de ingezetenenheffing en 

heffing gebouwd beide met meer dan 10 procent. Gemiddeld betalen eigenaar-

bewoners in dit deel van het waterschap 35 euro meer dan in 2022. De stijging is het 

laagst in Hunze en Aa’s, namelijk 2,3 procent, 9 euro.  

Ontwikkeling 2019-2023 

De waterschapslasten zijn tussen 2019 en 2023 voor huishoudens met een 

koopwoning gemiddeld 4,5 procent per jaar gestegen. Eigenaar-bewoners betalen in 

2023 gemiddeld 68 euro meer dan in 2019. De sterkste stijging vinden we in Limburg 

en Rijn en IJssel. In beide waterschappen stijgen de lasten gemiddeld 8,1 procent per 

jaar (zie figuur 6 en kaart 6). In waterschap Limburg betaalden 

meerpersoonshuishoudens met een koopwoning in 2019 gemiddeld 261 euro. In 2023 

is dat gestegen tot 356 euro. De lasten in Rijn en IJssel zijn sinds 2019 112 euro 

gestegen. 

De stijging is met gemiddeld 1,5 procent per jaar het kleinst in Hunze en Aa’s. De 

waterschapslasten in dit waterschap zijn voor eigenaar-bewoners gemiddeld 23 euro 

hoger dan in 2019.  

 

Figuur 6 Gemiddelde jaarlijkse stijging de waterschapslasten voor een meerpersoonshuishouden in een 

huurhuis 2019 en 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COELO 42 Ontwikkeling waterschapsheffingen 2019-2023 

 

De rode lijn geeft de gemiddelde jaarlijkse stijging in Nederland weer. 

 

Kaart 6 Gemiddelde jaarlijkse stijging tussen 2019 en 2023 van het tarief van de waterschapslasten 

voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot: Hollands Noorderkwartier heeft in 2023 het wegenbeheer in Drechterland, Enkhuizen, 

Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec overgedragen aan de gemeenten. Belastingbetalers 

in deze gemeenten betalen daarom geen wegenheffing meer aan het waterschap. Deze ontwikkeling is 

niet meegenomen in de kaart, zie de Verantwoording.  

 



COELO 43 Ontwikkeling waterschapsheffingen 2019-2023 

 

Verantwoording 

Bij de berekeningen die ten grondslag liggen aan de gegevens in dit overzicht moesten 

op verschillende plaatsen uitgangspunten worden gekozen. Deze worden hieronder 

kort toegelicht.  

Tariefverschillen binnen waterschappen 

Binnen een waterschap kunnen voor de heffing gebouwd (eigenaren van gebouwen, 

vooral betaald door huiseigenaren) en heffing ongebouwd (eigenaren van grond voor 

zover het geen natuurgrond is) verschillende tarieven worden gehanteerd. In deze 

gevallen zijn gewogen gemiddelde tarieven berekend voor het hele 

waterschapsgebied. Voor de heffing ongebouwd is hierbij gewogen naar het aantal 

hectaren, voor de heffing gebouwd voor de woz-waarde.  

Gemiddelden 

Waar in dit overzicht sprake is van gemiddelden over waterschappen gaat het om 

gewogen gemiddelden. Alle tarieven worden gewogen naar de relevante 

belastinggrondslag. De tarieven van de zuiveringsheffing zijn bijvoorbeeld gewogen 

naar het aantal vervuilingseenheden, de ingezetenenheffing naar het aantal 

ingezetenen. 

Heffing gebouwd 

De ontwikkeling van de heffing gebouwd is berekend door te corrigeren voor de 

ontwikkeling van de woz-waarde. Hierbij is uitgegaan van de woz-waarde per 

gemeente zoals begin 2023 bekend bij de Waarderingskamer. Voor de ontwikkeling 

van 2019 op 2023 is daarnaast gebruik gemaakt van gegevens over de woz-waarde 

die het CBS publiceert op Statline.  

Het bedrag dat gemiddeld wordt betaald voor de heffing gebouwd is berekend op basis 

van de gemiddelde woz-waarde van koopwoningen per gemeente. Vervolgens is per 

waterschap gewogen gemiddelde bedrag berekend (gewogen naar de woz-waarde van 

woningen). 

Totale waterschapslasten  

In paragraaf 4.4 en 4.5 wordt de ontwikkeling van de waterschapslasten voor 

huishoudens weergegeven. Het gaat hier om de ontwikkeling voor 

meerpersoonshuishoudens.  



COELO 44 Ontwikkeling waterschapsheffingen 2019-2023 

 

Het blijkt niet mogelijk te zijn om op dezelfde wijze de waterschapslasten voor bedrijven 

te berekenen. Allereerst verschillen bedrijven onderling veel sterker dan huishoudens. 

Eigenaren van bedrijven betalen net als huiseigenaren de heffing gebouwd. Er zijn 

echter geen gegevens over de gemiddelde woz-waarde van bedrijven of van niet-

woningen in het algemeen per gemeente.  

Overdracht wegen van waterschap aan gemeenten 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 beheren enkele waterschappen een deel van het 

wegennet. Vier waterschappen dekken de kosten uit een afzonderlijke wegenheffing. 

Deze wordt opgelegd in het gebied waar het waterschap wegen onderhoudt. 

Eén van deze waterschappen is Hollands Noorderkwartier. Dit waterschap draagt het 

wegenbeheer geleidelijk over aan de gemeenten. In 2023 is het wegenbeheer in 

Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec 

overgedragen van het waterschap naar de betreffende gemeenten.  

Tot en met 2022 betaalden belastingplichtigen in deze gemeenten wegenheffing aan 

het waterschap. Omdat het wegenbeheer in 2023 is overgedragen aan de gemeenten 

betalen belastingplichtigen vanaf dit jaar geen wegenheffing meer aan het waterschap. 

De waterschapslasten dalen daarom in deze gemeenten.  

In dit rapport laten we deze ontwikkeling buiten beschouwing. De waterschapslasten 

dalen weliswaar, maar omdat de kosten voor gemeenten stijgen zullen zij veelal de 

eigen belasting (onroerendezaakbelasting) sterker verhogen. De verandering van het 

wegenbeheer hoeft daarom niet te leiden tot een lastendaling voor de belastingbetaler. 

Deze kan immers tegelijk meer kwijt zijn aan de gemeente. 

 


