
De komende jaren investeert het waterschap miljoenen extra in de regio. Hiermee geeft het waterschap een antwoord op 
de uitdagingen voor het waterbeheer in de regio, een impuls aan de regionale economie en draagt het waterschap bij om 
goed en ‘groen’ uit roerige tijden te komen. In deze begroting ziet u waar het waterschap in 2021 uw belastinggeld onder 
andere aan besteedt. Kijk ook op www.vechtstromen.nl/begroting.

Begroting in één oogopslag

Onze uitdagingen

Kerntaken

Investeren met projecten in 2021 

•   Onderhoud aan stuwen, gemalen, beschoeiing, dijken, 
bruggen en baggeren in onder andere wateren in 
Hengevelde en Haaksbergen.  
www.vechtstromen.nl/beheeronderhoud

•   Ruimte voor de rivier de Vecht voor een betere balans 
tussen water sparen en water afvoeren.  
www.vechtstromen.nl/vecht

•   Rioolwaterzuivering Vriezenveen is één van de  
13 zuiveringen die de komende jaren wordt 
gerenoveerd voor een beter zuiveringsresultaat.  
www.vechtstromen.nl/vriezenveen

•   Ruimte creëren voor water en uitvoering maatregelen 
Kaderrichtlijn Water in het Dinkeldal. Bijvoorbeeld langs 
de Glanerbeek nabij Enschede.  
www.vechtstromen.nl/dinkeldal

•   Beperken van de gevolgen van klimaatverandering 
in het beekdal Nieuwe Drostendiep in Drenthe voor 
landbouw en natuur.  
www.vechtstromen.nl/nieuwedrostendiep

•   Vernieuwing van de persleiding Emmen. Hierdoor 
wordt rioolwater onder hoge druk getransporteerd van 
de omliggende dorpen naar de rioolwaterzuivering 
Emmen. www.vechtstromen.nl/persleidingemmen

Waterschapsbelasting 2021
Huurder

• Eenpersoonshuishouden
• Huurwoning
Waterschapslasten: 
€ 136,00

• Meerpersoonshuishouden
• WOZ-waarde € 275.000
Waterschapslasten: 
€ 346,00
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Voor het waterbeheer in Twente, Zuid-
oost Drenthe en het Vechtdal  
betaalt u in 2021 waterschaps- 
belasting. In dit overzicht vindt u het 
overzicht per categorie.

Ook investeren 
we in 2021 € 58 
miljoen in diverse 
projecten in ons 
werkgebied om ons 
werk goed te  
kunnen blijven 
doen en om te werken aan onze 
uitdagingen. Dit zijn een aantal 
voorbeelden:

Het waterbeheer staat voor grote 
uitdagingen door de toenemende 
droogte en wateroverlast als gevolg 
van klimaatverandering, de waterkwa-
liteit die onder druk staat en ons 
streven naar duurzaamheid.
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Productiebedrijf
voedingsmiddelen Agrarisch bedrijf

• 50 vervuilingseenheden
• WOZ-waarde: € 2,75 mln
Waterschapslasten: 
€ 3.736,00

• 40 hectare
• WOZ-waarde: € 450.000
Waterschapslasten: 
€ 2.977,00

Droge voeten
Veilig wonen en werken 
dankzij dijken en kades, 200 
pompgemalen en het maaien en 
baggeren van 3.700 kilometer 
rivieren, beken en sloten.

Schoon water
Gezonde natuur en leefomgeving 
dankzij een goede waterkwaliteit. 
Schoonmaken van afvalwater van 
huishoudens en bedrijven met  
23 rioolwaterzuiveringen. 

Voldoende water
Extra opvang van water in 
natte tijden dankzij vele 
waterbergingsgebieden en 
vasthouden van water voor droge 
tijden dankzij 1.300 stuwen.
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https://www.vechtstromen.nl/persleidingemmen

