
De komende jaren investeert het waterschap miljoenen extra in de regio. Hiermee geeft het waterschap een antwoord op 
de uitdagingen voor het waterbeheer in zijn beheergebied, 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 2023 uw belastinggeld 
onder andere aan besteedt. Kijk ook op www.vechtstromen.nl/begroting.

Begroting in één oogopslag

Onze uitdagingen

Kerntaken

Investeren met projecten in 2023 
•   Afronden van de verbouw van de rioolwaterzuivering 

in Vriezenveen. Met het toepassen van een innovatief 
zuiveringsconcept wordt energie bespaard en kunnen in de 
toekomst grondstoffen worden teruggewonnen uit afvalwater.   
https://www.vechtstromen.nl/zuivering-vriezenveen 

•   Renovatie van de rioolwaterzuivering in Ootmarsum. Na 
de renovatie is het energieverbruik lager en voldoet het 
gezuiverde rioolwater aan de eisen vanuit Kaderrichtlijn Water.   
https://www.vechtstromen.nl/zuivering-ootmarsum 

•   Met het aanleggen van het 10e zonneveld op de zuivering 
Goor wordt bijgedragen aan de energie-neutraliteit van 
Vechtstromen. https://www.vechtstromen.nl/zonneparken-
rioolwaterzuiveringen

Waterschapsbelasting 2023
Huurder

• Eenpersoonshuishouden
• Huurwoning
Waterschapslasten: 
€ 150

• Meerpersoonshuishouden
• WOZ-waarde € 345.000
Waterschapslasten: 
€ 383

INKOMSTEN

– Belastingen
   
–  Overige 

inkomsten

–  Inzet van 
een deel van 
de reserves

Gezin met koopwoning

UITGAVENtotaal
€183 mln

totaal
€183 mln

totaal
€53 mln

€ 144 
mln

€ 19 
mln

€ 20
mln

Voor het waterbeheer in Twente,  
Zuidoost Drenthe en het Vechtdal  
betaalt u in 2023 waterschaps- 
belasting. In dit overzicht vindt u het 
overzicht per categorie.

Ook investeren we in 2023  € 53 
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 
waterkwaliteit die onder druk staat 
en ons streven naar duurzaamheid.
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Productiebedrijf
voedingsmiddelen Agrarisch bedrijf

• 50 vervuilingseenheden
• WOZ-waarde: € 3,45 mln
Waterschapslasten: 
€ 4.247

• 40 hectare
• WOZ-waarde: € 553.000
Waterschapslasten: 
€ 2.878

Droge voeten
Veilig wonen, werken en 
recreëren dankzij het maaien en 
baggeren van 3.700 kilometer 
watergangen en het onder-
houden van 2.600 stuwen en 
160 gemalen.

Schoon water
Met het zuiveren van afvalwater uit de 
riolering dragen we bij aan de volks-
gezondheid en schoon oppervlaktewater 
voor flora en fauna in rivieren, beken en 
kanalen. Daarnaast winnen we duurzame 
energie uit het rioolslib.

Voldoende water
Voldoende water om de 
functies in ons gebied te 
bedienen, zoals landbouw en 
natuur, door water te bergen 
in natte tijden en langer vast te 
houden voor droge tijden.

•   Onderhoud aan stuwen, gemalen, bruggen, 
beschoeiing en het baggeren van watergangen 
door ons hele beheergebied.  
https://www.vechtstromen.nl/beheeronderhoud 

•   Diverse projecten langs de Dinkel om te voldoen 
aan de eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water en onze 
klimaatopgaven.  
https://www.vechtstromen.nl/dinkeldal 

•   In en rondom het Nieuwe Drostendiep voeren 
we diverse maatregelen uit in het kader van de 
Kaderrichtlijn Water en om de waterhuishouding 
voor landbouw en natuur te optimaliseren.  
https://www.vechtstromen.nl/nieuwedrostendiep


