Kadernota 2022-2031 in één oogopslag
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. Ieder jaar stelt het
waterschap een (meerjaren)Kadernota vast.
Dit document beschrijft interne en externe
ontwikkelingen, 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

Ontwikkelingen
Motie extra ambities

165

Bij de behandeling van de vorige Kadernota 2021-2030
is afgesproken zorgvuldig te kijken naar de financiën en
bijbehorende randvoorwaarden in aanloop naar de huidige
Kadernota. Het afgelopen jaar is een intensief traject
doorlopen waarbij is gekeken naar mogelijke versoberingen, schulden, reserves en dergelijke. Dit heeft uiteindelijk
geleid tot weloverwogen keuzen die opgenomen zijn in
deze Kadernota.
Schoon water
Gezonde natuur dankzij
een goede waterkwaliteit.
Zuiveren van rioolwater
van huizen en bedrijven in
17 rioolwaterzuiveringen.

Waterbeheerprogramma en programmaplannen
Vanaf 2022 werkt Brabantse Delta met een nieuw
Waterbeheerprogramma; klimaatbestendig en veerkrachtig
waterlandschap. Het nieuwe programma bevat geactualiseerde ambities en heldere voortgangsindicatoren. Met
de vernieuwde programmaplannen die zijn opgenomen in
hoofdstuk 4 van deze Kadernota wordt aan de werkwijze al
invulling aangegeven.

Kabinetsformatie
Bij het afronden van deze Kadernota is de kabinetsformatie nog niet rond. Het Rijk heeft voor 2022 een beleidsarme begroting opgesteld. In de kabinetsformatie spelen
onderwerpen als klimaatadaptatie, verduurzaming en
woningbouw een grote rol. Als de formatie zorgt voor
koerswijzigingen of versnellingen op deze onderwerpen
kan dat effect hebben op het werk van Brabantse Delta.

Verwachte ontwikkeling van de heffingen 2022-2031
Tienjaars gemiddelde op basis van voorbeeldaanslagen

1,9%

• Éénpersoonshuishouden
• Huurwoning

1,9%

• Gezin met 2 kinderen
• WOZ-waarde G 250.000

1,9%

• 300 vervuilingseenheden
• WOZ-waarde G 13 miljoen

2,5%

• 50 hectare
• 3 vervuilingseenheden
• WOZ-waarde G 500.000

