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BAGGEREN ZANDVANG 
BIEBERG BREDA
Baggeren is het weghalen van slib van de bodem 
van sloten, beken en rivieren. Door het bagge-
ren kan het water er beter doorheen stromen en 
verbetert de waterkwaliteit voor planten, vissen 
en andere (water)dieren. In het najaar is de 
zandvang Bieberg gebaggerd. De werkzaamheden 
werden met een kraan op een ponton uitgevoerd. 
De kraan graaft het slib op en laadt deze in kleine 
bakken. Die worden met een duwbootje naar de 
kant geduwd. Daar wordt het slib overgeladen 
in vrachtwagens. Natuurlijk gebeurde dat achter 
hekken voor de (verkeers)veiligheid van de bewo-
ners en weggebruikers. Daarna werd het slib naar 
een verwerker gebracht. 

REALISEREN WATERAANVOER 
ROODE VAART ZEVENBERGEN 
Het klimaat verandert en dat maakt de aanvoer 
van water steeds belangrijker, met name voor de 
landbouw en de natuur. Bij watertekort moeten 
we veel meer water uit de grote rivieren naar 
West-Brabant kunnen sturen. Daarom is er naast 
de sluis een waterinlaat gebouwd. Door deze inlaat 
kan er per seconde meer dan 3,5 duizend liter 
water per seconde naar de Roode Vaart stromen. 
Via deze rivier wordt het water door de haven van 
Zevenbergen naar het West-Brabantse achterland 
getransporteerd. De financiering kwam vanuit 
het waterschap, provincie Noord-Brabant en het 
ministerie van I&W.

CAPACITEITSUITBREIDING 
RWZI DINTELOORD
De rioolwaterzuivering in Dinteloord is gerenoveerd 
en uitgebreid. Deze zuivering is één van 17 zui-
veringen van ons waterschap. De capaciteit van 
de zuivering is vergroot. Dat was nodig omdat de 
ontwikkelingen op termijn van het Agro & Food 
Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland, met bedrijven en 
glastuinbouwlocaties, daarom vragen. De gemeen-
te Steenbergen, het waterschap en het AFC hebben 
afspraken gemaakt over de hoeveelheid afvalwater 
en de verwachte toekomstige groei.

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, 
zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van  
het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in  
Midden- en West-Brabant. In de jaarrekening blikt het  
waterschap terug op het voorgaande jaar en leggen we  
verantwoording af over wat is gerealiseerd tegen welke kosten.

Begroot Werkelijk

Netto lasten 144,8 mln 142,5 mln

Belastingopbrengsten  
en bijdrage Provincie

141,9 mln 143,6 mln

Wijziging reserves -2,9 mln 1,1 mln

Onze kerntaken

Veilig wonen, werken en genieten dankzij 568 
kilometer dijken, 227 gemalen en 17 sluizen en 
waterbergingsgebieden.

Gezonde natuur dankzij een goede waterkwali-
teit. Schoonmaken van rioolwater van huizen en 
bedrijven in 17 rioolwaterzuiveringen.

Genieten van water dankzij het maaien en 
baggeren van 8.115 kilometer sloten, beken 
en rivieren. Zorgen dat het niet te droog is 
dankzij 1.752 stuwen.

Enkele projecten 
(werkzaamheden 2021)

€ 142,5 mln

begroot:  

begroot:  

€ 68,4 mln

€ 144,8 mln

werkelijk:  

werkelijk:  

€ 60,2 mln

www.brabantsedelta.nl

Het wordt warmer, droger, natter en de zee-
spiegel stijgt. Tijdens de klimaatconferentie 
werd stilgestaan bij de grote opgaven die er 
liggen bij de inrichting van het landschap in 
het licht van klimaatverandering. Specia-
le gast Deltacommissaris Peter Glas: “Het is 
van belang dat iedere schop die de grond in 
gaat klimaatbestendig en waterrobuust is om 
weersextremen op te vangen. We nemen nu 
de beslissingen die voor lange termijn bepa-
lend zijn voor de ruimtelijke inrichting van 
ons land. Zorg ervoor dat we niet alleen de 
problemen van nu oplossen, maar ook schade 
voor toekomstige generaties voorkomen.” 

Het algemeen bestuur heeft het Waterbeheer-
programma (WBP) 2022 – 2027 vastgesteld. 
Daarin staan de doelstellingen en ambities van 
het waterschap. Bij het opstellen van het WBP 
hebben we aan organisaties en andere belang-
hebbenden om hun inbreng gevraagd. In dit WBP 
richt het waterschap de koers vooral op duur-
zaamheid en het beperken van de gevolgen van 
de klimaatverandering. Het algemeen bestuur wil 
in de programmaperiode extra aandacht voor het 
onderwerp gezond water. Dat is belangrijk om in 
2027 te kunnen voldoen aan de Europese normen 
voor de waterkwaliteit.

Speerpunten 2021

Verdrogen of Verzuipen in Midden- en West Brabant? Waterbeheerprogramma zet koers uit voor komende 6 jaar


