
Droge voeten
Veilig wonen, werken
en genieten dankzij
568 kilometer dijken,
227 gemalen en
17   sluizen en water-
bergingsgebieden.

Jaarrekening 2018 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. 
In de jaarrekening blikt het waterschap terug op 
het voorgaande jaar en leggen we verantwoording 
af over wat is gerealiseerd tegen welke kosten.

kosten

€ 133
mln

Kerntaken

Schoon water
Gezonde natuur dankzij 
een goede waterkwaliteit. 
Schoon maken van riool- 
water van huizen en 
bedrijven in 17 rioolwater- 
zuiveringen.

begroot

€ 50,6
mln

werkelijk

€ 50,0
mln

Speerpunten 2018

Zuiveren

Het rioolafvalwater moet ook 
in de toekomst veilig vervoerd 
en gezuiverd worden. Daarom 
is in 2018 een lange termijn 
planning gemaakt voor het 
onderhouden en vervangen van 
onze installaties waar we in 2019 
mee beginnen. Ook het project 
AWP werkt daaraan mee: het 
renoveren en vernieuwen van de 
afvalwaterpersleiding van Moerdijk 
naar Bath. Op onze zuiveringen 
wordt flink geïnnoveerd door onze 
waterschappers, (PhD)studenten, 
bedrijven en andere partners. Zo won PHARIO, een project 
waarin biologisch afbreekbaar plastic wordt gemaakt van slib, 
in 2018 The Innovator of the Year award en doen we onderzoek 
naar het filteren van medicijnresten uit water.

Duurzaamheid en klimaat

In 2018 werden de gevolgen van 
extreem natte én extreem droge 
periodes goed zichtbaar. Het 
is noodzakelijk om samen met 
onze partners te werken aan een 
klimaat robuuste 
leefomgeving. In 2018 is daar 
hard aan gewerkt door onze 
dijken te controleren en/of ver-
stevigen en het waterpeil te 
reguleren. Ook werkten we 
samen met agrariërs, 

natuurbeheerders en gemeenten aan Ecologische Verbindingszones, natte 
natuurparels en waterbergingsgebieden. Om aandacht te vragen voor een klimaat 
robuuste omgeving waren we mede initiatiefnemer van de succesvolle Klimaattop 
Zuid Nederland, stimuleren we groene schoolpleinen, wekken we onze eigen 
energie op en verduurzamen we onze zuiveringen en bedrijfsgebouwen. 

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.

Begroot Werkelijk

Netto lasten 133,1 133,0

Belastingopbrengsten 
en bijdrage Provincie

125,9 127,0

Wijziging reserves -7,1 -6,0

Sloten, oevers en dijken op orde 
Om de waterveiligheid te waarborgen zijn er regels 
voor wonen, werken en recreëren aan het wa-
ter. Samen met bewoners, bedrijven, agrariërs en 
gemeenten werkt het waterschap aan het verbeteren 
van situaties die niet aan de regels voldoen.  

Proef deflectieschot RWZI Bath 
Om kosten te besparen voor een extra nabezink-
tank op de rioolwaterzuivering in Bath is een proef 
gedaan met het plaatsen van deflectieschot in een 
bestaande tank die kortsluitstromen voorkomt. De 
proef was succesvol waardoor de bestaande 
nabezinktank een grotere hoeveelheid watertoevoer 
aan kan.

Gemaal Emilia  
In Hooge Zwaluwe is gemaal Emilia vervangen. Een 
gemaal helpt het waterpeil in de polder te behouden 
en overtollig water af te voeren. Het nieuwe gemaal 
is geïnspireerd op de oorspronkelijke molen die 
vroeger de polder bemaalde. De dieselpompen zijn 
vervangen door een elektrische installatie en Emilia 
kan nu een olympisch zwembad aan water binnen 
een half uur vullen.

EVZ Turfvaart Bijloop  
Delen van de natuurgebieden in Turfvaart Bijloop 
Zuid waren verdroogd en de waterkwaliteit voldeed 
niet. Samen met partners heeft het waterschap 
maatregelen getroffen om de waterhuishouding 
te verbeteren en het te verbinden met andere 
natuurgebieden. Hierdoor krijgen planten en dieren 
meer ruimte en kunnen makkelijker van het ene naar 
het andere gebied. 

Grote projecten
Werkzaamheden 2018

www.brabantsedelta.nl


	Jaarstukken 2018 ab versie.pdf
	0a. Omslag Jaarekening 2018
	0b. Titelpagina
	0d. Inhoudsopgave
	INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2018
	Pagina

	2. Jaarverslag programma's - Jaarrekening 2018
	Programmaplan 6500 – Toezicht en Handhaving

	3. Verbonden partijen - Jaarrekening 2018
	Naam verbonden partij
	Openbaar belang dat wordt behartigd door de verbonden partij
	Ontwikkelingen verbonden partij
	Solvabiliteit, eigen en vreemd vermogen verbonden partij
	(Netto) begrotingstotaal, jaarrekening en resultaat verbonden partij
	Naam verbonden partij
	Openbaar belang dat wordt behartigd door de verbonden partij
	Ontwikkelingen verbonden partij
	Solvabiliteit, eigen en vreemd vermogen verbonden partij
	(Netto) begrotingstotaal, jaarrekening en resultaat verbonden partij
	Naam verbonden partij
	Openbaar belang dat wordt behartigd door de verbonden partij
	Ontwikkelingen verbonden partij
	Leverage ratio; verhouding eigen/balanstotaal aan het einde van het begrotingsjaar 
	Resultaat verbonden partij
	Openbaar belang dat wordt behartigd door de verbonden partij
	Ontwikkelingen verbonden partij
	Solvabiliteit, eigen en vreemd vermogen verbonden partij
	(Netto) begrotingstotaal verbonden partij

	4. Jaarrekening 2018 per kostendrager
	5. Jaarrekening 2018 naar kosten- en opbrengstsoort
	6. De balans en de toelichting op de balans  2018 versie 2
	7. De enkelvoudige jaarrekening
	9. Achterkant Jaarekening 2018
	1. Verslag ter verantwoording van het Financieel Beheer.pdf
	Begroting 2018
	Rekening 2018
	Post
	(bedragen x € 1.000)
	Begroting 2018
	Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing

	Rekening 2018
	Post
	(bedragen x € 1.000)





