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Veilig leven in het rivierengebied, met droge voeten,
voldoende schoon en mooi water. Hiervoor zorgt Waterschap
Rivierenland dagelijks met het onderhoud van dijken, watergangen,
wegen, gemalen, stuwen en de zuivering van rioolwater.

Openbare kennisgeving - Vaststelling beleidsregels Keur voor

Het waterschap 24 uur per dag
en 7 dagen per week bereikbaar

waterkeringen en wateren en de beleidsregel voor leggerwijzigingen

Schade aan dijken? Muskusratten gezien?
Is het waterpeil te hoog of te laag? Is het
water in de sloot bij u in de buurt vies?
Drijft er een dood dier in het water of ziet
u iets anders langs de dijk of de polderwegen dat niet in orde is?
Bel het waterschap. Dit kan 7 dagen per
week 24 uur per dag via nummer: (0344)
64 90 90.

Het college van dijkgraaf en heemraden maakt bekend dat het
op 2 november 2006 de beleidsregels Keur voor waterkeringen
en wateren van Waterschap Rivierenland en de Beleidsregel
met betrekking tot het wijzigen van beschermingszones in de
Legger wateren van Waterschap Rivierenland heeft vastgesteld.
Waarom beleidsregels
Waterschap Rivierenland heeft een verordening, de Keur voor waterkeringen en wateren
van Waterschap Rivierenland, daarnaast
bestaan er leggers voor waterkeringen en
wateren. In de leggers zijn de ligging, vorm,
afmetingen en constructie van waterstaatswerken met de bijbehorende onderhoudsplicht en keurzones vastgelegd.
In de voormelde Keur staan onder meer de
verboden en geboden ten aanzien van deze
waterstaatswerken.
Onder bepaalde voorwaarden kan ontheffing
worden verleend van een aantal verboden
werken en/of werkzaamheden.

Om op dit punt zoveel mogelijk duidelijkheid
en zekerheid te verschaffen, zijn zowel ten
behoeve van het waterschap als voor burgers
duidelijke, vaste uitgangspunten geformuleerd en vastgelegd in beleidsregels.
Deze beleidsregels moeten er voor zorgen dat
aanvragen om ontheffing of om aanpassing
van de legger volgens vaste maatstaven worden beoordeeld.
De mogelijkheid om beleidsregels vast te stellen is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Aanpassing beleidsregels
Omdat per 1 januari 2007 de nieuwe Keur voor
waterkeringen en wateren van Waterschap
Rivierenland en de nieuwe Legger Wateren in
werking treden, was het noodzakelijk de
bestaande beleidsregels te herzien en hierop
aan te passen.
Daarnaast zijn de beleidsregels inhoudelijk
geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Inwerkingtreding beleid
De beleidsregels treden per 1 januari 2007 in
werking.
Inzage beleid
De beleidsregels zijn in te zien op onzeWebsite
(www.waterschaprivierenland.nl) en liggen
vanaf 1 januari 2007 gedurende 12 weken ter
inzage op het kantoor van Waterschap
Rivierenland, De Blomboogerd 1, 4003 BX te
Tiel.

Aanbestedingen Waterschap
Alle aanbestedingen van het waterschap
worden gepubliceerd op de website onder
het kopje actueel/bekendmakingen.

Voor inlichtingen over de beleidsregels van:
- waterkeringen, kunt u zich wenden tot
dhr. A.H. van der Vegte, telefoonnummer
(0344) 64 94 83;
- watergangen, kunt u zich wenden tot
dhr. R.H.J. van Eimeren, telefoonnummer
(0344) 64 92 77;
- de Legger Wateren, kunt u zich wenden tot
dhr. A.B.W. Sijnen, telefoonnummer (0344)
64 92 41.

Tarieven belastingen 2007
Waterschap Rivierenland heeft de begroting en de tarieven voor de
vier soorten waterschapsbelastingen voor 2007 vastgesteld.
De lasten voor de inwoners van het rivierengebied stijgen beperkt.
Een gemiddeld gezin met een eigen woning
in het gebied van Waterschap Rivierenland
betaalt € 275,36. Dat is een stijging van 2,6%
ten opzichte van 2006. Voor een gemiddeld
gezin met een eigen woning in het gebied
Alblassserwaard en Vijfheerenlanden bedraagt
de aanslag € 345,53. Daar zorgt het waterschap ook voor de wegen buiten de bebouwde
kom. De lasten stijgen er met 1,7% ten opzichte van 2006.
Waarvoor betaalt u?
Met de opbrengst betaalt Waterschap
Rivierenland een deel van de aanleg en het
onderhoud van dijken, het beheer van het
oppervlaktewater in het rivierengebied en
de zuivering van afvalwater. Inwoners van
de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
betalen bovendien voor het onderhoud van de
polderwegen in dit gebied.

Tarieven: De tarieven voor 2007 zijn:

Verontreinigingsheffing
(zuiveren afvalwater)
Ingezetenenomslag (inwoners)
Gebouwd (eigenaren van huizen)
Ongebouwd (eigenaren van grond)

Tarief Gld en N.-Brab.

Stijging tov 2006

Tarief Z-H inclusief wegen

Stijging tov 2006

€ 56,71 per vervuilingseenheid*
€ 41,95 per woonruimte
€ 0,74 (per € 2500,- WOZ-waarde)
€ 65,77 (per hectare)

2,6%
2,1%
2,6%
3,0%

€ 56,71 per vervuilingseenheid*
€ 82,18 per woonruimte
€ 1,09 (per € 2500,- WOZ-waarde)
€ 72,17 (per hectare)

2,6%
2,1%
1,7%
2,1%

Een huishouden dat uit meer dan 1 persoon bestaat, betaalt voor drie vervuilingseenheden.

In 2007 besteedt het waterschap het geld met
name aan het schoonmaken van sloten, vaarten en grachten, projecten om de kwaliteit van
het oppervlaktewater te verbeteren, projecten
om wateroverlast na regen te verminderen
(gericht op 2015), medewerking aan maatregelen om de rivieren meer ruimte te geven
en het oefenen met ons calamiteitenplan.
Met de uitvoering van deze en andere ontwikkelingen zorgen we ervoor dat het rivierengebied veilig en leefbaar blijft.

Begroting
De tarieven die Waterschap Rivierenland
hanteert, zijn gebaseerd op de begroting
voor 2007. In de begroting staan
de plannen voor het nieuwe
jaar en de kosten die daaraan verbonden zijn.
In 2007 zal de uitvoering van de plannen
ongeveer 147 miljoen
euro kosten.

