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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 voorjaar 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.

De waterschappen staan voor een grote 
uitdaging. Voor een veilige, klimaatbestendige 
delta zijn forse investeringen nodig. 
Tegelijkertijd willen we de tarieven niet extra 
verhogen en de schuldenlast binnen de perken 
houden.
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Kerntaken Ontwikkelingen

Versterkende overheid 
De opgaven van de toekomst, zoals de reductie van 

broeikasgassen, circulaire economie en klimaatadaptatie 

vragen om een andere houding van alle partijen:  

over de eigen grenzen heen kijken om gezamenlijk 

maatschappelijke meerwaarde te bereiken. Het 

waterschap neemt hierin een voorbeeldrol en stelt zich op 

als versterkende overheid om gemeenten te ondersteunen. 

Digitale transformatie 
De ontwikkelingen van de digitale technologie gaan een 

grote impact hebben op mensen, organisaties en de 

maatschappij als geheel. Veel routinematige systemen 

kunnen door slimme systemen worden overgenomen. Dit 

leid tot een verschuiving in werk, maar ook tot 

verschuiving in manier van handelen en communiceren 

met elkaar. Dit leidt ook binnen het waterschap 

onvermijdelijk tot een transformatie van de strategie, de 

processen en structuur. 

Waterkwaliteit
Het waterschap zet extra in op waterkwaliteitsverbetering. 

Het gaat met name om inrichting, beheer en onderhoud, 

intensiever samenwerken met Vlaanderen, de aanpak van 

diffuse emissies in het landelijk gebied en de aanpak van 

microverontreinigingen. Met de streeknetwerken zijn 

voorstellen ontwikkeld om samen tot een impuls aan 

inrichtingsmaatregelen te gaan komen. 

Kadernota 2019-2028 in één oogopslag
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Veiligheid is
prioriteit

Samen vernieuwen Acceptabele 
belastingtarieven 

Droge voeten

Veilig wonen, werken en genieten 

dankzij 568 kilometer dijken, 

227 gemalen en 17 sluizen 

en waterbergingsgebieden.

Voldoende water 

Zorgen dat het niet te nat en 

niet te droog is dankzij 1750 

stuwen en het maaien en 

baggeren van ruim 8000 

kilometer sloten, beken en 

rivieren. 

Verwachte ontwikkeling van de heffingen 2019-2028
Gemiddelden per jaar op basis van voorbeeldaanslagen
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Klimaatveranderingen 

& verstedelijking

Nieuwe regelgeving Complexere technieken 

& digitalisering

Risico’s beheersen

Schoon water

Gezonde natuur dankzij 

een goede waterkwaliteit. 

Schoonmaken van rioolwater 

van huizen en bedrijven in 

17 rioolwaterzuiveringen.

• Eénpersoonshuishouden

• Huurwoning

• Gezin met 2 kinderen

• WOZ-waarde € 200.000

• 300 vervuilingseenheden

• WOZ-waarde: € 12 miljoen

• 40 hectare

• 3 vervuilingseenheden

• WOZ-waarde: € 400.000

Gemiddelde 
kosten per jaar

€ 143,0 
mln

1,6% 1,6% 1,5% 2,3%Huurder Gezin met 
koopwoning

Productiebedrijf 
voedingsmiddelen

Agrarisch bedrijf




