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Verwachte ontwikkeling van de heffingen 2020-2029
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Digitalisering 
De digitale transformatie is in volle gang. Technologische ont-
wikkelingen brengen kansen en mogelijkheden om bestaande 
processen en dienstverlening te verbeteren. De komende jaren 
gaan we zelf en met anderen nog meer experimenteren met 
nieuwe innovaties. Het slim gebruiken, toepassen en delen van 
data wordt ook een belangrijk onderdeel van het waterschaps-
werk. Het is van belang om te transformeren naar een organisa-
tie met digitaal vaardige medewerkers. 

Samenwerking
Bij alles wat we doen bekijken we wie we nodig hebben en 
wie ons nodig heeft voor een beter resultaat. We delen kennis 
en gebruiken kennis van andere sectoren om onszelf te ont-
wikkelen en gaan de dialoog aan. Een belangrijk uitgangspunt 
is het bij elkaar brengen van doelen en wensen voor onze 
leefomgeving. Waar nodig passen we als versterkende overheid 
onze eigen doelen en/of rol aan voor een breder maatschap-
pelijk belang.

Duurzaamheid 
We werken aan een duurzame toekomst voor onszelf en de 
generaties na ons. Bij al onze opgaven is duurzaamheid een 
belangrijke afweging. De duurzame uitvoering van onze water-
schapstaken is een belangrijk doel. We produceren duurzame 
energie voor onszelf en anderen, winnen grondstoffen terug 
uit afvalwater, kopen producten en diensten duurzaam in en 
zijn een maatschappelijk betrokken werkgever. Ook streven we 
naar duurzaam financieel beleid. We willen onze schulden niet 
te hoog op laten lopen om toekomstige generaties niet teveel 
te belasten.

Ontwikkelingen

153,0

Tienjaars gemiddelde op basis van voorbeeldaanslagen

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige 
dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert
en bewaakt de kwaliteit van het oppervlak-
te- 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


