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

Totale kosten kerntaken:  € 166  mln

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 JAARLIJKSE BEGROTING STAAT WAT HET
WATERSCHAP HET KOMENDE JAAR GAAT DOEN, WAT DAT KOST EN WAT DAT BETEKENT VOOR DE BELASTINGTARIEVEN.

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 km sloten, beken en rivieren. Zorgen dat 
het niet te droog is dankzij 1.752 stuwen.

UITDAGINGEN

De waterschappen staan voor 
een grote uitdaging. Voor een 

veilige, klimaatbestendige 
delta zijn forse investeringen 
nodig. Tegelijkertijd moeten 
we dat doen met realistische 

tarieven.
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WATERSCHAPSBEGROTING  
IN ÉÉN OOGOPSLAG
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KERNTAKEN



OVERZICHT

VERVANGEN ELEKTROTECHNISCHE 
INSTALLATIE RWZI BATH 

Op onze grootste rioolwaterzuivering in Bath (bij 
de Zeeuwse grens) moet de elektrotechnische 
installatie opnieuw worden ingericht. De oude 
installatie is namelijk aan het einde van zijn tech-
nische levensduur. Het is een moeilijk project 
omdat tijdens het vervangen van de installatie 
de zuivering in bedrijf moet blijven. Daarnaast 
brengen we de automatisering en informatise-
ringen van de rwzi naar de nieuwste, moderne 
standaard. In 2023 zijn we hard bezig om de 
installatie te ontwerpen en in 2024 worden de 
werkzaamheden gepland. 

Totale investeringen:  € 102  mln

GROTE PROJECTEN

2023

HERINRICHTING MARKDAL 
BREDA
 
Het project voor de herinrichting van het Markal 
ten zuiden van Breda maakt een doorstart. We 
zorgen voor het verbeteren van de natuur en 
de waterkwaliteit in dit gebied. Denk aan meer 
vissen en andere waterdieren in en om het 
water. We kijken daarnaast ook naar de kansen 
om andere doelen, bijvoorbeeld recreatie, mee 
te nemen. We werken nu aan het ontwerp voor 
het zuidelijke deel van het Markdal ten zuiden 
van de stuw Galder tot aan de grens met België, 
samen met onze partners. De verwachting is dat 
de uitvoering in september 2023 start. 

DIJKVERBETERING 
STANDHAZENSEDIJK 

Een deel van de Standhazensedijk voldoet niet 
aan de wettelijke veiligheidseisen. Dit deel van 
de dijk is 730 meter en ligt in de gemeente 
Drimmelen. De dijk wordt versterkt door een 
kunststof scherm in de dijk. In 2023 wordt het 
ontwerp verder uitgewerkt en een start ge-
maakt met de uitvoering. Het is uniek dat dit 
project zo snel in uitvoering gaat. Dat heeft te 
maken met de urgentie maar ook doordat het 
een kort dijktraject is. Dit project is onderdeel 
van het landelijke Hoogwaterbeschermings-
programma.  

INKOMSTEN : € 166 MLN

BELASTINGEN
Iedereen die belang heeft bij het waterschap 

betaalt waterschapsbelasting

RESERVES EN BIJDRAGE PROVINCIE
Reserves worden ingezet om tariefschommelingen tegen te gaan. Provincie Noord-Brabant 

levert een bijdrage voor het uitvoeren van vaarwegenbeheer.

€ 161mln € 5 mln

Voorbeeldaanslagen:
WAT BETEKENT DAT VOOR DE TARIEVEN?
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Eénpersoonshuishouden
Huurwoning

WATERSCHAPSLASTEN:
G 139,26

+
* 7,6%

Gezin met 2 kinderen
WOZ-waarde: G 440.000

WATERSCHAPSLASTEN:
G 407,68

+
* 6,9%

Productiebedrijf voedingsmiddelen
300 vervuilingseenheden

 WOZ-waarde: G 13 miljoen

WATERSCHAPSLASTEN:
G 24.488,-

+
* 6,7%

Agararisch bedrijf  • 50 hectare
3 vervuilingseenheden

WOZ-waarde: G 500.000

WATERSCHAPSLASTEN:
G 4.000,-

+
* 6,8%


