
Afvalstoffenheffing

Betalen van de aanslag

2 personen
€ 122,25

Bezwaar indienen
Als u bezwaar wilt maken kan dat,
binnen 6 weken na de dagtekening van
de aanslag, schriftelijk of digitaal via de
website www.ooststellingwerf.nl.

Vraag hiervoor geen ‘WOZ-bezwaar’- 
bureau want dat kost de gemeente al snel
€ 750,- per bezwaar. Al die kosten zorgen 
in de toekomst weer voor verhoging van 
OZB voor alle inwoners. Zelf bezwaar 
maken is niet moeilijk, wij helpen u er 
graag mee. 

2023

Eigenaar  €  103,80
Recreatiewoning €  68,15

Eigenaar woning
0,0800%
van de WOZ-waarde

Belastingen

1 persoon
€ 61,95

Onroerendezaakbelasting (OZB)

per keer € 1,- 
+ € 0,26 per kilo afval

gratis
Papier

Groen

Grijs

Eénmalig € 104,50
U betaalt daarnaast per leging

Verzamel container
per keer € 1,35 

Niet-woning 
Bijvoorbeeld winkels, boerderijen, bedrijfspanden

Gebruikerstarieven voor bedrijven: www.ooststellingwerf.nl

per keer € 1,-
kilo’s maken niet uit

Eigenaar
0,0902%
van de WOZ-waarde
Gebruiker
geen OZB verschuldigd

vanaf 3 personen
€ 183,60

Betaalt u de aanslag zelf?
Dat kan in twee termijnen. Op de 
laatste vervaldatum moet het hele 
aanslagbedrag betaald zijn.

Automatische incasso 
Wilt u liever in meer termijnen
betalen? Maak dan gebruik van
automatische incasso. In maximaal 
10 termijnen wordt er iedere maand 
automatisch een bedrag van uw 
rekening afgeschreven.
Voordeel: u hoeft niet zoveel in één 
keer te betalen en u hoeft er zelf niet 
om te denken. Aanvragen kan via de
website van de gemeente.

Kwijtschelding
Inkomen rond bijstandsniveau en 
verder geen vermogen? Dan komt u 
misschien voor kwijtschelding in

Reageer op tijd
Voorkom extra kosten als de aanslag 
niet op tijd betaald kan worden.
Neem contact op om samen te
kijken naar de mogelijkheden.
Het team invordering is telefonisch te 
bereiken op: 14 0516. U kunt ook mailen
invordering@owo-gemeenten.nl

Gebruikers

Niet eens met de
WOZ-waarde? 
Bel eerst de gemeente via 14 0516 voor 
meer informatie. Als u de taxateur wilt 
spreken zorgen wij dat u binnen 5
werkdagen door de taxateur wordt gebeld.

aanmerking. U hoeft de aanslag
gemeentelijke belastingen dan niet te
betalen. Meer informatie vindt u op de 
website van de gemeente. Hier staat 
ook het aanvraagformulier.

Hulp bij geldzaken
Heeft u problemen met het regelen van 
geldzaken? De gemeente kan u
adviseren over de mogelijkheden.
Kijk op de website voor meer informatie. 
www.ooststellingwerf.nl

Rioolheffing per huishouden


