
€ 127,668 miljoen 
Waterschapsbelastingen 

€ 8,725 miljoen 
Overige opbrengsten  
Denk aan subsidies, verkoop van 
biogas en detachering personeel

€ 1,269 miljoen 
Opnames uit reserves

In dit overzicht staat wat waterschap Aa en Maas 

in 2021 aan opbrengsten heeft binnengekregen 

en waaraan dat geld is besteed. Het uitgebreide 

jaarverslag is te vinden op www.aaenmaas.nl.

Jaarverslag 2021  
in één oogopslag

Welke opbrengsten  
heeft het waterschap?

Cijfers komen uit tabel 31 in het jaarverslag.

Dit overzicht is met de grootse zorg 

samengesteld. Wij streven er altijd naar om 

juiste en actuele informatie te verstrekken. 

Wij kunnen helaas niet garanderen dat 

deze informatie in alle gevallen foutloos, 

volledig en actueel is. Kijk voor het volledige 

jaarverslag op www.aaenmaas.nl.

2021

Activa € 474,6 miljoen

(in 2020 € 471,3 miljoen)
Vaste Activa (bezittingen) € 441,3 miljoen

Vlottende activa (vorderingen  
en liquide middelen) € 33,3 miljoen

Passiva € 474,6 miljoen 
(in 2020 € 471,3 miljoen)
Reserves € 55,2 miljoen

Voorzieningen € 0,5 miljoen
Langlopende schulden € 354,7 miljoen
Kortlopende schulden € 64,2 miljoen

Wat doet het waterschap  
met het geld? 

Uitgaven hoogwater  
Maas € 0,53 miljoen 
In juli hebben we ons 
maximaal ingezet om het 
hoge water de baas te 
blijven met permanente 
dijkbewaking, aanleg van 
nooddijken etc. 

Huurder
Eenpersoonshuishouden 
Waterschapsbelasting € 113

Huurder
Meerpersoonshuishouden  
Waterschapsbelasting € 213

Gezin met koopwoning 
Meerpersoonshuishouden
WOZ-waarde € 300.000 
Waterschapsbelasting € 318

Middelgroot productiebedrijf
300 vervuilingseenheden
WOZ-waarde € 13 miljoen  
Waterschapsbelasting € 19.538

Argrarisch bedrijf
50 hectare
WOZ-waarde €0,5 miljoen  
Waterschapsbelasting € 4.584

Het resultaat over 2021 
bedraagt voor Aa en 
Maas € 1,204 miljoen 
positief en wordt 
toegevoegd aan de 
reserves.

€ 15,865 miljoen 
Veilig en bewoonbaar werkgebied
Wij zorgen voor bescherming tegen  
wateroverlast en overstromingen van de Maas

€ 48,833 miljoen

Voldoende water en robuust watersysteem
Wij werken aan een klimaatbestendig, robuust, 
veerkrachtig en stuurbaar watersysteem  
(stelsel van grondwater, sloten en beken)

€ 9,562 miljoen

Gezond en natuurlijk water
Wij gaan voor een ecologisch goed functionerend 
systeem met oog voor de waterkwaliteit.

€ 62,198 miljoen

Schoon water
Wij zetten ons in voor een duurzame en  
 doelmatige afvalwaterketen

Totaal
opbrengsten

€ 137,663 
miljoen

Totaal  
kosten 

(bruto lasten) 

€ 136,459  
miljoen


