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

Totale kosten kerntaken:  € 151,4  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 

willen we de tarieven niet extra 
verhogen en de schuldenlast  

binnen de perken houden.
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WATERSCHAPSBEGROTING  
IN ÉÉN OOGOPSLAG
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KERNTAKEN



OVERZICHT

NATUURREALISATIE  
NOORDRAND MIDDEN

Samen met Staatsbosbeheer en de provincie 
Noord-Brabant werken we aan waterrijke natuur 
in Noordrand Midden, gecombineerd met een 
dijkverbetering. We versterken de gebieden, brei-
den ze uit en passen de waterhuishouding aan. 
Zo kunnen bijzondere dier- en plantensoorten 
zich hier vestigen én behouden we het karakter 
van elk gebied. 
 
We realiseren op een duurzame manier publieke 
doelen (water, natuur, recreatie, landschap) waarbij 
we rekening houden met het toekomstperspec-
tief van de landbouw. 

Totale investeringen:  € 84  mln

GROTE PROJECTEN

2022

RENOVATIE  
AFVALWATERPERSLEIDING
 
We werken aan de renovatie / vernieuwing van 
de afvalwaterpersleiding (AWP). We knappen de 
AWP, inclusief persstations, op en vergroten de 
capaciteit. De leiding loopt van insdustrieterrein 
Moerdijk naar de rioolwaterzuivering in Bath.  
De AWP verzamelt het afvalwater van huishou-
dens en bedrijven uit 35 dorpen en steden in 
West-Brabant. 

Met dit project zorgen we ervoor dat dit afval-
water ook in de toekomst veilig vervoerd en  
gezuiverd kan worden. 
 

VISPASSEERBARE STUWEN  
EN GEMALEN

Vissen trekken van gebied naar gebied om zich 
voort te planten, om op te groeien, te overwin-
teren en om voedsel te vinden. Vissen komen op 
hun reis soms hindernissen tegen zoals een stuw, 
gemaal of terugslagklep. Dit zijn bouwwerken in 
het water die de hoogte van het water regelen. 
We zetten ons samen met Rijkswaterstaat in om 
deze bouwwerken zo aan te passen dat vissen 
hun reis kunnen vervolgen. Zij kunnen dan 
ongehinderd en veilig doorzwemmen. Dat is 
goed voor de biodiversiteit in onze wateren.  

INKOMSTEN : € 151,4 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.

€ 147,7 mln € 3,7 mln

Voorbeeldaanslagen:
WAT BETEKENT DAT VOOR DE TARIEVEN?
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Eénpersoonshuishouden
Huurwoning

WATERSCHAPSLASTEN:
G 129,39

+
* 3,9%

Gezin met 2 kinderen
WOZ-waarde: G 250.000

WATERSCHAPSLASTEN:
G 333,92

+
* 2,2%

Productiebedrijf voedingsmiddelen
300 vervuilingseenheden

 WOZ-waarde: G 13 miljoen

WATERSCHAPSLASTEN:
G 22.954,09

+
* 2,9%

Agararisch bedrijf  • 50 hectare
3 vervuilingseenheden

WOZ-waarde: G 500.000

WATERSCHAPSLASTEN:
G 3.745,88

+
* 4,5%


