
Waterschapsbegroting 2021
in één oogopslag

Wat betekent dat voor de tarieven? Voorbeeldaanslagen:Inkomsten

Projecten

144.8

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige 
dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert
en bewaakt de kwaliteit van het oppervlakte-
water en regelt de hoogte van het water in 
Midden- en West-Brabant. Ieder jaar stelt het 
waterschap een (meerjaren)kadernota vast.
Dit document bechrijft interne en externe ont-
wikkelingen, inhoudelijke doelstellingen voor 
de komende jaren en de financiële impact 
daarvan op de lasten en tariefontwikkeling. 
Kortom, ‘de kaders’ voor het financieel beleid 
voor de komende planperiode.

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 124,53

*Stijging t.o.v. 2020

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

Waterschapslasten:
G 310,44

•  300 vervuilingseenheden
•  WOZ-waarde: 12 miljoen

Waterschapslasten:
G 21.971,92

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

Waterschapslasten:
G 2.904,19

Kerntaken

Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk 
In Waalwijk passen we de stroomrichting van het water aan. Door de bouw 
van een gemaal en het aanpassen van sloten, duikers en stuwen stroomt het 
water niet meer weg via het Zuiderafwateringskanaal. In plaats daarvan gaat 
het via het Zuiderkanaal rechtstreeks naar de Bergsche Maas. Het aanpassen 
van de stroomrichting van het water is noodzakelijk voor een hogere en 
stabiele waterstand in de Westelijke Langstraat. Daardoor is de natuurontwik-
keling in dat gebied mogelijk. Het nieuwe gemaal krijgt de naam: Gemaal De 
Slagen. Dit verwijst naar de natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat en 
het cultuurhistorisch waardevolle slagenlandschap. 

Westelijke Langstraat
Tussen Waalwijk en Waspik ligt een bijzonder natuurgebied: Westelijke 
Langstraat. Een beschermd Natura-2000 gebied en waardevol landschap 
met veel natuur en cultuurhistorie. De unieke ligging met verschillende 
bodemlagen maken de Westelijke Langstraat een uniek en nat gebied.
Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de natuur in de Westelijke 
Langstraat aan. Deze achteruitgang gaan we stoppen door de komende 
jaren nieuwe natuur te ontwikkelen en bestaande natuur en landschap te 
behouden en te herstellen. Eén van de maatregelen is een hogere en sta-
biele waterstand, waardoor er meer schoon kwelwater in het gebied blijft. 
De provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer 
en de gemeente Waalwijk gaan dit samen realiseren.

Verbetering Regionale Keringen
Naar aanleiding diverse toetsingen is het waterschap gestart met de ver-
beteropgave in de gemeenten Breda, Drimmelen, Halderberge, Moerdijk, 
Etten-Leur en Steenbergen. Het project is vanwege de grootte opgesplitst in 
verschillende deelgebieden waaronder Mark, Dintel, Vliet. Dit deelge-
bied omvat circa 22 km dijk en is onderverdeeld in de gemeenten Breda, 
Drimmelen, Moerdijk, Etten-Leur en Steenbergen. Deze dijken moeten in 
2023 opgeleverd zijn en weer voldoen aan de veiligheidsnormen die door de 
provincie zijn opgesteld. De dijken bieden dan weer jarenlange bescherming 
tegen hoog water voor het achterliggende gebied. Zo kunnen mensen op, om 
en achter de dijken veilig en zorgeloos wonen, werken, recreëren en leven.


