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VOORSTEL

Het algemeen bestuur besluit:
1. kennis te nemen van de hoofdresultaten uit de 0-meting en akkoord gaan met uitvoering 

van de voorgestelde maatregelen;
2. Voor de periode 2020-2023 een budget beschikbaar te stellen ter hoogte van in totaal € 

625.000,- bestaande uit € 275.000 investeringskosten en € 350.000 exploitatiekosten;
3. Actief het nut en de noodzaak van informatieveiligheid uit te dragen en toe te zien op 

adequate handhaving van het informatieveiligheidsbeleid;

SAMENVATTING
In 2019 is een cyber-weerbaarheidsaudit uitgevoerd op de procesautomatisering van alle 
waterschappen. Op een schaal van 0 tot 5, scoorde WDODelta een 2, in overeenstemming met het 
landelijk gemiddelde. Om de snel groeiende digitale dreigingen het hoofd te bieden is door 
aangeven van de Unie van Waterschappen (Uniecommissie CBCF) en de Vereniging van 
Directeuren van Waterschappen (VDW) besloten dat waterschappen in 2022 een 
weerbaarheidsniveau van 4 dienen te hebben. Om dit niveau te behalen heeft de auditeur diverse 
aanbevelingen opgesteld. Een aantal van deze aanbevelingen worden door Het Waterschapshuis 
geadresseerd en een aantal aanbevelingen werden reeds geadresseerd in de bestaande 
jaarplanning van WDODelta. Verkort kan gesteld worden dat de niveaus een indicatie geven over 
de wijze waarop cyberrisico’s beheerst worden in een organisatie.  

Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Herhaalbaar Gedefinieerd Beheerst

Volwassenheidsniveau 4 impliceert dat informatiebeveiliging (als PDCA cyclus) volledig in de lijn is 
geïmplementeerd en waarbij beveiliging van gegevens en bedrijf continuïteit risico-gebaseerd en 
proactief worden opgepakt. Deze doelstelling is met het bestaande tempo waarmee WDODelta 
haar weerbaarheid aan het verhogen is niet haalbaar in 2022. Versnelde realisatie van de 
aanbevelingen uit de audit is derhalve noodzakelijk. Realisatie en borging van het te behalen 
weerbaarheidsniveau vereist extra financiële ruimte, ter hoogte van € 625.000,- noodzakelijk om de 
benodigde nieuwe werkzaamheden en benodigde specifieke beveiligingskennis van primaire 
besturingssystemen te waarborgen.

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT

Verhoging van het cyber-weerbaarheidsniveau van waterschap Drents Overijsselse Delta van niveau 
2 naar niveau 4 voor 2023.



KADER

 cybersecuritybeeld Nederland 2019
 Weerbaarheidsbesluit CBCF
 Kamerbrief over voortgang versterkte aanpak cybersecurity 2019 

ARGUMENTEN

Het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft haar procesbesturing in verregaande 
mate geautomatiseerd met continuering van bedrijfsvoering als hoofddoel. Reeds in 2017 werd door 
de AIVD een waarschuwing afgegeven dat procesautomatisering verhoogde aandacht van 
cybercriminelen kende. In 2019 constateerde het Nationaal CyberSecurity Centrum (NCSC) een 
versnelde groei van digitale aanvallen waarop het dreigingsniveau werd verhoogd, wat mede geleid 
heeft tot een kamerbrief. Als reactie op het verhoogde dreigingsniveau hebben de waterschappen 
besloten hun weerbaarheidsniveau versneld op peil te brengen en is landelijk besloten niveau 4 (op 
een schaal van 1 tot 5) als gewenst niveau te bestempelen, welke in 2022 gerealiseerd moet zijn.

Om gedegen te bepalen welke maatregelen en acties noodzakelijk zijn om tot een afdoende 
weerbaarheidsniveau te komen heeft er een audit plaatsgevonden bij alle Nederlandse 
waterschappen door een onafhankelijke derde partij. WDODelta scoorde in deze audit een 
weerbaarheidsniveau 2, wat overeenkomt met het landelijk gemiddelde. Alle aanbevelingen uit het 
auditrapport dienen opgevolgd te worden om niveau 4 te behalen. Een aantal van de aanbevelingen 
worden in landelijk verband door Het Waterschapshuis geadresseerd en enkele aanbevelingen waren 
reeds geadresseerd in de meerjarenplanning van WDODelta. Er zijn echter nog aanbevelingen die 
niet geadresseerd zijn. Dit voorstel betreft uitsluitend de nog niet geadresseerde aanbevelingen en het 
algehele (versnelde) tempo van invoering van de benodigde aanpassingen. Het huidige tempo 
waarmee WDODelta haar weerbaarheidsniveau voor de procesautomatisering verhoogt is 
onvoldoende om niveau 4 in 2022 te bereiken. Om tijdig het gewenste niveau 4 te behalen dienen de 
resterende aanbevelingen uit de audit versneld geadresseerd te worden.

Als alternatief kan gekozen worden een lager weerbaarheidsniveau dan 4 te hanteren voor 
procesautomatisering en/of het huidige tempo van verhoging te blijven hanteren, waardoor 
streefniveau 4 pas in 2030 wordt behaald. Beide opties resulteren in een toenemend risico op grote 
verstoring van de primaire dienstverlening van WDODelta en voldoen niet aan de in de sector 
gemaakte afspraken. WDODelta heeft een voorbeeld-, en voorkeurspositie. Wij behoren ons eigen 
huis goed op orde te hebben. Het accepteren van een lager weerbaarheidsniveau en/of het 
handhaven van het huidige tempo van invoering van de benodigde maatregelen heeft als gevolg dat 
WDODelta in negatieve zin uit de pas gaat laat lopen met andere Nederlandse waterschappen en 
overheidsinstellingen. WDODelta zal dientengevolge in toenemende mate verminderd als 
ketenpartner kunnen opereren en haar voorbeeldfunctie verliezen, aangezien zij met het verstrijken 
van de tijd verminderd als een voldoende betrouwbaar partner in de keten gezien gaat worden. Beide 
alternatieve opties staan in toenemende mate het adagium ‘Excellente Dienstverlening’ dan ook in de 
weg.

Het implementeren en borgen van digitale veiligheidsmaatregelen vraagt om gespecialiseerde cyber-
veiligheidskennis. In 2018 is een cyber veiligheidsofficier(Corporate Information Security Officer – 
CISO) aangesteld die WDODelta, haar programma’s en afdelingen ondersteunt bij het realiseren van 
digitaal veilige dienstverlening. De Ciso ondersteunt het waterschap via hantering van 
overheidsnormeringen en beleidsadvies bij het verhogen van de digitale weerbaarheid op strategisch 
en tactisch niveau. De verregaande digitalisering van veelal primaire bedrijfsprocessen heeft een 
nieuwe behoefte doen ontstaan aan kennis van, en expertise met, het implementeren van 
beveiligingsmaatregelen op operationeel niveau binnen de afdeling Informatievoorziening , met name 
op het vakgebied van procesautomatisering. Kennis en expertise welke mede noodzakelijk is om 
maatregelen proportioneel en uitvoerbaar te houden en daarmee bij te dragen aan het creëren van 
draagvlak en effectiviteit van deze maatregelen. Deze gespecialiseerde operationele digitale 
veiligheidskennis en expertise is onvoldoende aanwezig binnen de afdeling Informatievoorziening. De 
0-meting heeft inzichtelijk gemaakt dat invoering van nieuwe maatregelen als gevolg van het niet 



voldoende aanwezigheid van deze kennis en vaardigheden traag verloopt en onvoldoende draagvlak 
kent binnen de organisatie. Men adviseert dan ook deze bevinding zo spoedig mogelijk te adresseren. 

De continue evoluerende digitalisering en automatisering van primaire beheersprocessen vraagt om 
structurele borging van de benodigde kennis, expertise en goede bekendheid met de bedrijfsvoering 
van WDODelta. De Uitvoerend Veiligheidsadviseur dient de verregaande digitalisering van primaire 
bedrijfsprocessen op een voldoende veilig niveau te waarborgen en te voorkomen dat de 
geautomatiseerde primaire bedrijfsprocessen beleidsmatig en ‘op papier’ voldoende veilig schijnen, 
maar in de realiteit onvoldoende digitale weerstand kennen. Hierdoor wordt voorkomen dat het risico 
op verstoring van de primaire en digitale dienstverlening van WDODelta naar een uiteindelijk 
onaanvaardbaar risico stijgt.

FINANCIËN

In de meerjarenbegroting 2020-2023 is geen rekening gehouden met versnelde uitvoering van de 
aanbevelingen uit de audit.  De kosten voor versnelde invoering bestaan uit de volgende 
componenten:
Kosten ten laste van Waterketen en Watersysteem 2020-2023:
Investeringskosten: € 215.000,-
Exploitatiekosten: € 260.000,-
Kosten ten laste van Programma Maatschappij & Organisatie 2020-2023:
Investeringskosten: € 60.000,-
Exploitatiekosten: € 90.000,-

(x €1.000) Voorstel Meerjarenraming 
2020-2023

Benodigd investeringskrediet (bruto) 275 -
Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking) - -
Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1) 2021 nvt

Kapitaallasten 59 -
Overige exploitatiekosten (-baten) 65 -
Impact exploitatierekening 123 -

Specificatie bruto krediet:

Kostencategorieën Bedrag (x €1.000) Budgethouder

Externe kosten incl. BTW 275 Projectleider
Interne kosten Projectleider
Risicoreservering voorzien incl. BTW Opdrachtgever
Risicoreservering onvoorzien incl. BTW Directielid (bij HWBP 

DB)
Totale kosten incl. BTW 275

Exploitatiekosten
De stijging van de exploitatiekosten bedraagt voor 2020 € 65.000 en voor 2021 tot en met 2023 € 
95.000 per jaar.
Personeelslasten
Voorlopig wordt uitgegaan van een gemiddelde personeelslast van € 80.000,- 

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN



Het niet versneld op het gewenste weerbaarheidsniveau brengen van de procesautomatisering heeft 
geen directe juridische gevolgen. Verstoring in de primaire en digitale dienstverlening of verlies van 
gegevens, als gevolg van een cyber-incident (Hack) lijdt in veel gevallen echter wel tot juridische 
gevolgen. Verstoring leidt of kan eveneens leiden tot onaanvaardbare bedrijfsmatige gevolgen en 
tevens tot imago-schade. 

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
Het risico op verstoringen van de dienstverlening als gevolg van cyberincidenten geniet de laatste tijd 
verhoogde aandacht van de Nederlandse regering en de landelijke media. De kamer wordt regelmatig 
bevraagd over het weerbaarheidsniveau van de B.V. Nederland als gevolg van verstoringen met 
maatschappelijke impact welke veroorzaakt worden door hacks van cybercriminelen.

In de landelijke media verschijnen met enige regelmaat artikelen welke gewag maken van het risico 
dat cybercriminelen geautomatiseerde processen, zoals bijvoorbeeld sluizen en gemalen, onder 
controle krijgen en de dienstverlening verstoren. 

Helaas valt ook te constateren het digitale dreigingsniveau sneller toeneemt dan tot voor kort werd 
ingeschat. Dit valt onder meer op te maken uit het CyberSecurity Beeld Nederland (CSBN), dat 
jaarlijks wordt gepubliceerd door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het verstoren van 
maatschappelijke dienstverlening als pressiemiddel voor geldelijk gewin is in meer dan ooit een 
doel van zeer goed georganiseerde cybercriminelen. Het CSBN merkt tevens op dat statelijke 
actoren meer en meer geschillen uitvechten op een digitaal slagveld.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
Om de snel groeiende digitale dreigingen het hoofd te bieden is door aangeven van de Unie van 
Waterschappen en de Vereniging van Directeuren van Waterschappen (VDW) besloten dat de 
waterschappen in 2022 een weerbaarheidsniveau van 4 dienen te hebben. De waterschappen hebben 
zich hieraan geconformeerd. 

Tijdens het uitvoeren van de 0-meting constateerden de auditeurs onvoldoende draagvlak binnen de 
organisatie voor het informatieveiligheidsbeleid Opvolging en handhaving van het beleid en de daar uit 
voortvloeiende maatregelen vormt een essentieel onderdeel van de weerbaarheid van WDODelta. 
Naast de techniek wordt aan de gedragsaspecten bijzondere aandacht besteed. 

COMMUNICATIE 
In de digitale-openbare Deltabijeenkomst van 13 oktober 2020 is dit onderwerp aan de orde gekomen. 
Kernboodschap: Het bestuur van WDODelta is zich bewust van het feit dat procesautomatisering een 
essentieel onderdeel uitmaakt van de dienstverlening. Om deze dienstverlening robuust en 
betrouwbaar te houden in een wereld van snel groeiende digitale dreigingen draagt zij evenals andere 
waterschappen zorg voor een gedegen digitale weerbaarheid welke afgestemd is op het digitale 
dreigingsniveau.

VERVOLG / UITVOERING
De toekenning van het gevraagde budget heeft als gevolg dat de te nemen maatregelen versneld 
ingevoerd worden en de daarvoor benodigde werkzaamheden ingepland worden.

BIJLAGEN
- -

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
ir. E. de Kruijk D.S. Schoonman


