
Waterschapsbegroting 2020
in één oogopslag

Wat betekent dat voor de tarieven? Voorbeeldaanslagen:Inkomsten

Zoet water in West-Brabant
In 2020 leggen we buizen en duurzame pompgemalen aan bij 
de sluis Roode Vaart in Moerdijk. Hiermee kunnen we meer 
water uit het Hollands Diep naar de rivieren Mark & Dintel, 
Vliet en de polderwatergangen pompen. Zo verbeteren we de 
zoetwatervoorziening in West-Brabant, ook in tijden van
droogte. Zoet water wordt gebruikt voor landbouw en komt de 
natuur in het poldergebied ten goede. Een betere doorspoeling 
is ook goed voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

Renovatie afvalwaterpersleiding
De afvalwaterpersleiding (AWP) loopt van industrieterrein 
Moerdijk tot aan de rioolwaterzuivering in het Zeeuwse dorp 
Bath en verzamelt afvalwater van huishoudens en bedrijven uit 
35 dorpen en steden in West-Brabant. Denk bijvoorbeeld aan 
water dat vrijkomt bij douchen, toiletbezoek, handen wassen, 
de wasmachine en de vaatwasser. De afvalwaterpersleiding is 
bijna vijftig jaar oud. Het waterschap knapt de persleiding op 
en vergroot de capaciteit, zodat rioolafvalwater in West-Brabant 
ook in de toekomst veilig vervoerd en gezuiverd kan worden. 

Natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat
De Westelijke Langstraat is een natuurgebied tussen Waspik
en Waalwijk. Het doel van het project is om de achteruitgang 
van de bestaande natuurgebieden te stoppen, de natuur te 
herstellen om vervolgens de natuurgebieden uit te breiden.
Het waterschap gaat in 2020 samen met de provincie, Staats-
bosbeheer en gemeente Waalwijk het watersysteem binnen de 
Westelijke Langstraat aanpassen. Hierbij worden watergangen 
vergraven en toegevoegd en stuwen geplaatst. Duikers en
dammetjes worden aangelegd om binnen verschillende
peilgebieden de peilen te kunnen verhogen waardoor de 
natuur zich zal ontwikkelen.
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141.8

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. 

Klimaatverandering

Kosten

Voldoende water
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.
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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.
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• Eénpersoonshuishouden
• Huurwoning

Waterschapslasten:
G 119,15

*Stijging t.o.v. 2019

• Gezin met 2 kinderen
•  WOZ-waarde: G 200.000

Waterschapslasten:
G 301,64

• 300 vervuilingseenheden
• WOZ-waarde: 12 miljoen

Waterschapslasten:
G 21.389,71

• 40 hectare
• 3 vervuilingseenheden
•  WOZ-waarde: G 400.000

Waterschapslasten:
G 2.777,95

Kerntaken


