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Via de waterschapsbelastingen zorgen wij ervoor 
dat inwoners en bedrijven wonen en werken in 
een veilige omgeving, dat we het waterpeil op orde 
houden en dat het water van een goede kwaliteit is. 
Ook investeren we in duurzame oplossingen. 
Hier werken we iedere dag aan.

Onze belangrijkste 
activiteiten op een rij

ALGEMEEN6 DUURZAAMHEID7
� Tijdens SAIL is urine verzameld 

om te recyclen voor groene projecten 
in Amsterdam. 

� We sponsorden o.a. SAIL, het Grach-
ten Festival en 200 jaar Koninkrijk. 

� Onze taken hebben we binnen de 
begroting en met een positief resultaat 
uitgevoerd.

� De broeikasgassen van onze 
bedrijfsvoering zijn sinds 1990 
met 60% afgenomen. 

� We werken 32% energie-efficiënter 
ten opzichte van 2005 bij het zuiveren 
van afvalwater.

� Verbetering van de fosfaatinstallatie 
op de zuivering in Amsterdam-West.

INNEN VAN 
BELASTING5

� Het nieuwe ‘mijn belastingportaal’ is 
in gebruik genomen. Er is een project 
gestart om klantcontacten grotendeels 
te digitaliseren. 

� Inwoners kunnen meer zelf regelen en 
digitaal betalen. 

� De post ‘oninbare belasting-
opbrengsten’ is met 2 % verlaagd.

UW BELASTINGEN: € 166.997.000

1 VEILIGHEID € 28.082.000
2 SCHOON WATER € 82.207.000
3 VOLDOENDE WATER € 30.189.000
4 OP EN OM HET WATER € 3.044.000
5 INNEN VAN BELASTING € 11.528.000
6 ALGEMEEN € 10.812.000

WATERSYSTEEMHEFFING € 86.866.000

ZUIVERINGSHEFFING € 78.846.000

VERONTREINIGINGSHEFFING € 1.285.000

ONZE UITGAVEN: € 165.862.000

SCHOON WATER2 VOLDOENDE
WATER3 OP EN OM 

HET WATER4
� Bij het schoonmaken van de Vecht 

is 2,5 miljoen ton zwaar vervuild slib 
gebaggerd, en zijn unieke archeo-
logische vondsten gedaan. 

� Het aansluiten van woonboten op het 
riool ligt op schema (totaal nu ±1.800).

� De herstelwerkzaamheden in de 
Ouderkerkerplas en de beschermings-
maatregelen in de Vecht zijn voltooid.

� Samen met gemeente De Ronde 
Venen plaatsten we een landmark 
als herinnering aan de Nessersluis. 

� We hielpen een in- en uitstapvlonder 
voor kano’s aanleggen bij KV Zeeburg.

� We gaan met gemeenten en provincie 
een extra vaarverbinding aanleggen 
tussen Naardertrekvaart en Gooimeer.

� De maatregelen om de water-
huishouding in Noorderpark te 
verbeteren zijn vrijwel afgerond. 

� De poldergemaal Kortenhoef 
(gemeente Wijdemeren) en de 
waterberging Zuiderlegmeerpolder 
(gemeente Uithoorn) zijn opgeleverd 
en geopend.  
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� In 2015 is er ruim 20 km aan dijken 

verbeterd waaronder Gein-Noord en 
-Zuid en winkeldijk-Oost (gemeente 
De Ronde Venen).

� Door klimaatveranderingen is het 
noodzakelijk te investeren in het 
hoogwaterbeschermingsprogramma 
(€ 16 miljoen) om Nederland te 
beschermen tegen overstromingen.
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