
Hier zijn we voor u aan het werk
Ons werkgebied ligt in Zuidwest- en Midden-Drenthe en West-Overijssel. 
Het strekt zich uit van Assen tot en met Deventer en van Kampen tot Hoogeveen.
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U betaalt uw belasting aan GBLT, zij regelen 
voor ons de waterschapsbelasting. Kijk op gblt.nl 
voor meer informatie en regel via Mijn Loket uw 
persoonlijke belastingzaken. Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met GBLT via  

      088 - 064 55 55              @gbltservice

twittertelefoon
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wdodelta.nl



landbouw

peilbeheer

grondwater

rioolwaterzuiveringen

stad

gemeentelijk riool

recreatie

dijken

gemalen en stuwen

natuur

sluizenWaarvoor betaalt u 
waterschapsbelasting?
Waterschap Drents Overijsselse Delta is uw waterschap. 

Wij zorgen voor veilige dijken en voor voldoende en schoon 

water voor boeren en bedrijven, in de stad en de natuur. 

Voor leven, wonen en werken met water. Voor u! 

Met uw belastinggeld werken wij aan:

Meer weten?
Scan de QR-code

 Sterke dijken: 
Een dijk is stoer en sterk en 
beschermt tegen hoogwater. Om 
dat zo te houden, controleren en 
versterken we deze, zodat u droge 
voeten houdt.

 Voldoende water: 
Als het een lange tijd droog is, 
voeren wij water aan. Bij hevige 
regenbuien houden we water vast 
in een waterberging of voeren dit 
af. Zo zorgen wij in normale 
omstandigheden voor voldoende 
water voor landbouw, natuur en 
stad en proberen wij in bijzondere 
omstandigheden wateroverlast of 
droogte te voorkomen.

 Genieten van water: 
Wij zorgen voor een goede
waterkwaliteit, zodat u kunt 
genieten van het water en vissen en 
waterplanten goed kunnen gedijen. 

 Schoon water: 
We zuiveren uw huishoudelijk 
afvalwater, zoals WC- en douche-
afvoer. Dat doen wij op onze riool-
waterzuiveringen, daarna stroomt 
het terug in rivieren en kanalen. 

Waterschapsbelasting: antwoord op uw vragen

Waaruit bestaat de waterschapsbelasting? 
Hoe zijn de tarieven bepaald? 
Hoeveel moet ik betalen? 

Vragen van inwoners waar wij graag antwoord op geven. 
Op onze website leest u meer informatie over de waterschapsbelasting 
en geven wij antwoord op de meest gestelde vragen: 
      wdodelta.nl/waterschapsbelasting


