
Droge voeten

Veilig wonen, werken

en genieten dankzij

568 kilometer dijken,

227 gemalen en

17   sluizen en water-

bergingsgebieden.

Waterschapsbegroting 2019 
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 

jaarlijkse begroting staat wat het 

waterschap het komende jaar gaat 

doen, wat dat kost en wat dat 

betekent voor de belastingtarieven.

Accen
ten

De druk op waterschappen is 

groot. Forse investeringen in 

veiligheid worden gevraagd 

zonder de belastingtarieven 

extra te verhogen.

Klimaatveranderingen
& verstedelijking

Nieuwe regelgeving Complexere technieken 
& digitalisering

Risico’s beheersen

kosten

€ 138,3
mln

in
komsten

€ 138,3
mln

€ 128,8
mln
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Kerntaken
Projecten

Schoon water

Gezonde natuur dankzij 

een goede waterkwaliteit. 

Schoon maken van rioolwater 

van huizen en bedrijven in 

17 rioolwaterzuiveringen.

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.

Inkomsten Wat betekent dat voor de tarieven? Voorbeeldaanslagen:

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.

€ 9,5
mln

•	 Eénpersoonshuishouden
•	 Huurwoning

Waterschapslasten:
€ 114,35

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

Waterschapslasten:
€ 292,28

•	 300 vervuilingseenheden
•	 WOZ-waarde: € 12 miljoen

Waterschapslasten:
€ 20.645,83

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

Waterschapslasten:
€ 2.597,11

*Stijging t.o.v. 2018

www.brabantsedelta.nl

Productiebedrijf
voedingsmiddelen

Agrarisch bedrijfHuurder 4%* Gezin met
koopwoning

 1%* 1,9%* 6,5%*

Uitvoering van de
taken

Veiligheid is
prioriteit

Een verantwoorde 
schuldpositie

Acceptabele
belastingtarieven 

in
ve

steringen

€ 60
mln

Transporteren van afvalwater 
De afvalwaterpersleiding (AWP) verzamelt het afvalwater van 

huishoudens en bedrijven van 35 dorpen en steden in West-

Brabant en vervoert het afvalwater naar de zuivering in Bath. 

Daar wordt het afvalwater gezuiverd en teruggegeven aan de 

natuur (via de Westerschelde). De komende jaren vernieuwen 

en vergroten wij de capaciteit van de installaties en de 

leidingen op dit tracé. Hierdoor kan het afvalwater de 

komende 30 jaar weer goed afgevoerd worden.

Voorbereiden op de Omgevingswet
Het waterschap bereidt zich voor op grote ontwikkelingen zoals 

de komst van de Omgevingswet in 2021. Deze wet 

vereenvoudigt regels en voegt ze samen: alle regels over de 

fysieke leefomgeving vallen straks onder één wet. Hierbij 

werken de overheden nog meer samen om het voor u 

eenvoudiger te maken. Tegelijkertijd wordt de digitale 

dienstverlening ook geprofessionaliseerd. We investeren in een 

nieuw klantgericht zaaksysteem waarmee u zaken met het 

waterschap snel en gemakkelijk online kunt regelen en volgen.

Handen ineenslaan 
Het waterschap zoekt steeds meer samenwerking met 

gemeenten, bedrijven en particulieren. Een mooi voorbeeld is 

het partnerschap van NatuurNetwerk Brabant waarbij we ons 

inzetten voor de verbetering van natuurgebieden. Denk aan de 

aanleg van ecologische verbindingszones in bijvoorbeeld Gilze 

en Rijen, Breda en Alphen-Chaam, natte natuurparels en 

beekherstel.  Zo krijgen planten en dieren meer ruimte. Meer 

natuur is ook belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering 

en zorgt voor een prettige omgeving om in te wonen, te 

werken en te recreëren.




