
Bijlage 1: Berekening van de belastingtarieven 2015 
 
Berekening tarief Watersysteemheffing Ingezetenen 
Volgens de begroting bedragen de kosten van de Watersysteemheffing in 2015 € 55.065.077. Hiervan 
dienen de belanghebbenden van de categorie Ingezetenen op grond van de 
Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden € 21.475.380 (39,00%) op 
te brengen. Het aantal woonruimten bedraagt 294.141. Het kostendekkende tarief 
Watersysteemheffing Ingezetenen bedraagt derhalve  
€ 21.475.380 / 294.141 = € 73,01. Bij de vaststelling van de Begroting 2015 tijdens de vergadering 
van 19 november 2014 is besloten € 1.573.218 aan de reserves van Watersysteemheffing 
Ingezetenen te onttrekken. Het voorgestelde tarief bedraagt derhalve (€ 21.475.380 -/- € 1.573.218) / 
294.141 = € 67,66. 
  
Berekening tarief Watersysteemheffing Ongebouwd 
Volgens de begroting bedragen de kosten van de Watersysteemheffing in 2015 € 55.065.077. Hiervan 
dienen de belanghebbenden van de categorie Ongebouwd op grond van de 
Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden € 4.845.727 (8,80%) op te 
brengen. Het aantal hectares, na toepassing van wegendifferentiatie, bedraagt 64.123. Het 
kostendekkende tarief Watersysteemheffing Ongebouwd bedraagt derhalve € 4.845.727 / 64.123 = € 
75,57. Bij de vaststelling van de Begroting 2015 tijdens de vergadering van 19 november 2014 is 
besloten € 462.309 aan de reserves van Watersysteemheffing Ongebouwd te onttrekken. Het 
voorgestelde tarief bedraagt derhalve (€ 4.845.727 -/- € 462.309) / 64.123 = € 68,36. 
 
Berekening tarief Watersysteemheffing Natuur 
Volgens de begroting bedragen de kosten van de Watersysteemheffing in 2015 € 55.065.077. Hiervan 
dienen de belanghebbenden van de categorie Natuur op grond van de Kostentoedelingsverordening 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden € 55.065 (0,10%) op te brengen. Het aantal hectares 
bedraagt 9.410. Het kostendekkende tarief Watersysteemheffing Natuur bedraagt derhalve € 55.065 / 
9.410 = € 5,85. Bij de vaststelling van de Begroting 2015 tijdens de vergadering van 19 november 
2014 is besloten € 6.404 aan de reserves van Watersysteemheffing Natuur te onttrekken. Het 
voorgestelde tarief bedraagt derhalve (€ 55.065 -/- € 6.404) / 9.410 = € 5,17. 
 
Berekening tarief Watersysteemheffing Gebouwd 
Volgens de begroting bedragen de kosten van de Watersysteemheffing in 2015 € 55.065.077. Hiervan 
dienen de belanghebbenden van de categorie Gebouwd op grond van de 
Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden € 28.688.905 (52,10%) op 
te brengen. De totale belastbare WOZ-waarde (gecorrigeerd met effecten van bezwaren en niet-
invorderbaarverklaringen) is afgerond € 95.425.799.000 (38.170.320 eenheden van € 2.500). Het 
kostendekkende tarief Watersysteemheffing Gebouwd bedraagt derhalve € 28.688.905 / 38.170.320 = 
€ 0,75. Bij de vaststelling van de Begroting 2015 tijdens de vergadering van 19 november 2014 is 
besloten € 3.463.060 aan de reserves van Watersysteemheffing Gebouwd te onttrekken. Het 
voorgestelde tarief bedraagt derhalve (€ 28.688.905 -/- € 3.463.060) / 38.170.320 = € 0,66. Als 
percentage van de WOZ-waarde bedraagt de op te leggen heffing ((€ 28.688.905 -/- € 3.463.060) / € 
95.425.799.000) x 100% ≈ 0,0264% (afgerond). 
 
Berekening tarief Zuiveringsheffing 
Volgens de begroting bedragen de kosten van het Zuiveringsbeheer in 2015 € 52.753.379. Op grond 
van de Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden worden deze 
volledig opgebracht door de zuiveringsheffing. Het aantal verontreinigings-eenheden bedraagt 
942.157. Het kostendekkende tarief Zuiveringsheffing bedraagt derhalve € 52.753.379 / 942.157 = € 
55,99. Bij de vaststelling van de Begroting 2015 tijdens de vergadering van 19 november 2014 is 
besloten € 4.664.790 aan de reserves van Zuiveringsheffing toe te voegen. Het voorgestelde tarief 
bedraagt derhalve (€ 52.753.379 + € 4.664.790) / 942.157 = € 60,94. 
 
 
 
 
 
 
 


