
 

Inkomsten

Kernpunten uit de programmabegroting

Wat betaal ik in 2023?

Uitgaven

Begroting 2023 Het zijn roerige tijden. De ene crisis volgt de andere op.  
We staan voor de uitdaging hoe we in deze dynamiek uitvoering 
(blijven) geven aan onze wateropgaven en bijbehorende ambities. 
Niet alles kan tegelijk. We zetten vooral in op samenwerking met 
onze medeoverheden en partners, met het oog op de (ruimtelijke) 
opgaven die er liggen en focussen ons op werkzaamheden waar 
de sturende rol van water en bodem de meeste maatschappelijke 
impact genereert. Nederland staat voor grote opgaven op 
het gebied van water, landbouw, woningbouw, duurzame 
energieopwekking, herstel van biodiversiteit en aanpassingen  
aan het veranderende klimaat. Het waterschap werkt hier, met  
het belastinggeld, dagelijks aan. Veilig, voldoende en schoon water.

•  Kiezen in complexe en onzekere tijden

•  Profileren van veilige, gezonde en 
waterinclusieve leefomgevin

•  Gebiedsgericht uitvoeren en  
monitoring beleidseffecten van BOP

•  Integraal en maatschappelijke  
verantwoord prioriteringsproces

•  Asset management beter borgen 
 in de begrotingscyclus

• Veilige leefomgeving op orde

•  Prominentere focus op water- 
veiligheid bij grote opgaven

•  Overstromingsscenario’s breed 
uitdragen

•  Waterbewustzijn en slimme  
ruimtelijke inrichting onderdeel  
van waterveiligheid

•  Water en bodem leidend voor duur- 
zame vernieuwing landelijk gebied

• Grondwatervoorraad beschermen

•  Inzet klimaatadaptatie continueren  
en combineren met natuurherstel 

•  Gebiedsgericht vergroten van  
slag- en uitvoeringskracht 

•  Schoner maken van ons effluent  
waarbij we meer inzetten op bron- 
gericht schoonhouden van water  
en scheiden van stromen

•  Verbruik drink- en grondwater  
terugdringen

•  Ontwikkeling van klimaatadaptieve  
stedelijke (her)ontwikkeling borgen

•  Sponswerking van de gebouwde  
omgeving vergroten 

•  Aantrekkelijke werkgever zijn en blijven

•  Waterschapsverkiezingen goed  
onder de aandacht

•  Continueren met werken in de geest  
van de Omgevingswet 

•  Optimaliseren bedrijfsprocessen  
door inzet slimme technologie 

•  Samenwerking met het onderwijs  
en de partners in de regio 

WATERSCHAP 
VALLEI EN VELUWE

WONEN EN 
ZUIVEREN

WATERSYSTEEM 
LANDELIJK GEBIED

BESTUREN EN
BELASTINGEN

OPGAVEN

VEILIGHEID

€188,9mln

Kengetallen

Alle inwoners en bedrijven betalen 
waterschapsbelasting. Iedereen heeft 
belang bij het werk dat wij doen:  
het beschermen van ons mooie gebied. 
Hoeveel belasting je betaalt, verschilt  
per persoon en per bedrijf. GBLT heft 
en int de waterschapsbelasting in ons 
gebied. Benieuwd naar wat u in 2023 
betaalt? We hebben enkele voorbeelden 
op een rij gezet.

We investeren 

€ 8,3mln

We investeren 

€ 8,9mln

We investeren 

€ 32,3mln

We investeren 

€ 0,1mln

Huishouden huurwoning  
(eenpersoons) 

Huishouden koopwoning  
(meerpersoons) 

Agrarisch bedrijf Natuurterrein Productiebedrijf  
voedingsmiddelen

€125 €298 €3.811 €3.271 €21.813
+7,5% +7,2%

+5,0% +5,5%

+9,8%

•  Biodiversiteit versterken via  
kansrijke combinaties

•  Gebiedsgericht vasthouden en schoon- 
houden van gebiedseigen water

•  Inzet op halen van KRW-doelstellingen

•   Alleen investeren in toekomst- 
bestendige assets met hoogste 
maatschappelijke baten

•   Duurzaam blijven vernieuwen in  
onze werkprocessen en projecten
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