
 

Waar besteedt waterschap Aa en Maas in 2023 uw belastinggeld aan? Dat staat in dit 

overzicht. Wij staan, net als de rest van Nederland, voor grote uitdagingen waar we mee aan 

de slag moeten. Denk aan de klimaatverandering, stikstofproblematiek, de energietransitie, 

landbouwtransitie en digitalisering. Dit heeft allemaal invloed op ons werk. En dat willen 

we goed doen zodat jij 24 uur per dag kunt rekenen op veilig, voldoende en schoon water.

Begroting 2023 
in één oogopslag

Belastingen 
€ 142 miljoen

Waterveiligheid 
Uitgave € 16 miljoen

Met goed onderhouden kades en dijken, waaronder de 110 kilometer 
lange dijk langs de Maas, en 114 pompgemalen zorgen we ervoor 
dat onze inwoners veilig kunnen wonen en werken. We passen 
onze dijken aan, aan de nieuwe (veiligheids)normen. Dit doen we 
met betrokken partners waarbij we kijken of we ook de opgaven en 
wensen van anderen kunnen meenemen.

Klimaatbestendig en gezond watersysteem 
Uitgave € 63 miljoen

Door het veranderende klimaat moeten we ons beter voorbereiden 
op extreem weer. We zorgen ervoor dat het water systeem goed is 
onderhouden door het maaien en baggeren van 4.140 kilometer 
rivieren, beken en sloten. Daarbij letten we op de hoeveelheid en op 
de kwaliteit van het water zodat  verschillende planten en dieren erin 
kunnen leven. 

Schoon water 
Uitgave € 63 miljoen

Met onze 7 rioolwaterzuiveringen, 102 gemalen en 400 kilometer 
leiding zuiveren we elke dag 300 miljoen liter afvalwater van onze 
ruim 778.000 inwoners en bedrijven. We zorgen ervoor dat het water 
weer schoon terug kan in de sloten en beken -indirect naar de Maas- 
of kan worden hergebruikt. We zuiveren extra op stoffen in het water 
die problemen veroorzaken. 

Onze inkomsten en uitgaven

Huurder
• Eenpersoonshuishouden   

Waterschapslasten: € 121
• Meerpersoonshuishouden  

Waterschapslasten € 224

Gezin met koopwoning
• Meerpersoonshuishouden
• WOZ-waarde € 433.840
• Waterschapslasten: € 362

Middelgroot productiebedrijf
• 300 vervuilingseenheden
• WOZ-waarde € 13.000.000

Waterschapslasten: €  19.732

Agrarisch bedrijf
• 50 hectare
• WOZ-waarde: € 500.000

Waterschapslasten: € 5.057

Om ons werk mogelijk te maken betaal 
je waterschapsbelasting. In dit overzicht 
vind je het bedrag per categorie.

Hoeveel waterschapsbelasting betaal je in 2023? 

Onze projecten

Onze uitdagingen

Waterveiligheid DuurzaamheidKlimaat Waterkwaliteit

We willen Oost-Brabant beter beschermen tegen 
overstromingen vanuit de Maas. Daarom investeren 
we in grote dijkversterkingsprojecten.

In 2023 investeren we € 148 miljoen in 
projecten die nodig zijn om ons werk goed te 
blijven doen en om te werken aan onze uitda-
gingen. Dit zijn een aantal voorbeelden:

Waterveiligheid  
€ 59 miljoen
• dijkversterkingsproject Ravenstein en Lith start uitvoering
• andere dijktrajecten zoals Cuijk – Ravenstein,  

Lith – Bokhoven en bij Doeveren in voorbereiding

Klimaatbestendig en gezond watersysteem
€ 45 miljoen
• voorbereiding bij gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel, 

Strabrechtse Heide, Vlijmens Ven en omgeving en  
Aa-dal Noord 

• realisatie diverse projecten gericht op beekherstel 
en ecologische verbindingszones, onder andere rond 
Helmond en Deurne

Schoon water  
€ 44 miljoen
• renovatie en verbetering rioolwaterzuivering Oijen
• voorbereiden verbeteringen aan zuiveringen Dinther, 

Land van Cuijk en Aarle-Rixtel en Vinkel

Ons watersysteem moet goed werken in normale én in extreem 
droge en natte situaties. Het moet klimaatbestendig en stuurbaar 
zijn. Dit kunnen we niet alleen. Daarom kijken we waar we samen 
kunnen werken en hoe we anderen kunnen stimuleren hierbij te 
helpen. 

We zetten grote stappen om vóór 2030 volledig  energieneutraal 
te zijn en werken aan een klimaatneutraal  waterschap in 2050. 
Daarom leggen we onder andere grote zonneweides aan bij onze 
rioolwaterzuiveringen, onderzoeken de mogelijkheid van wind-
molens en bekijken hoe we grondstoffen en (afval)water kunnen 
hergebruiken.

Wij maken het rioolwater nog schoner voordat het water naar 
de sloten en beken gaat. We onderzoeken hoe we onder andere 
medicijn resten beter uit het afvalwater kunnen halen. Samen met 
anderen zetten we in op aanpak bij de bron zodat slechte stoffen 
niet in het water terecht komen. De kwaliteit van onze sloten en 
beken verbeteren door ze weer te laten kronkelen en aanleg van 
onder andere natuurvriendelijke oevers en vispassages. 


