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ONDERWERP
Begrotingsbrief 2019-2022 

VOORSTEL
1 de financiële kaders m.b.t. de personeelslasten, kapitaalasten en goederen en diensten vast te 
stellen
2 een besluit te nemen over de beleidskeuzes die in de begrotingsbrief worden voorgelegd.

Kennisnemen   
- de begrotingsomvang 2019-2022;
- de geprognosticeerde stand van de egalisatiereserves per 1-1-2019;
- de uitkomsten van de kostendekkende tariefsvariant en de tariefsvariant die bij de begroting 2018-
2022 aan het AB is voorgelegd.

SAMENVATTING
Eind maart hebben wij u (algemeen bestuur) middels een brief globaal geïnformeerd over de opzet en 
inhoud van de planning en control cyclus voor 2018.  
In aansluiting hierop ligt thans de begrotingsbrief 2019-2022 voor u ter bespreking en besluitvorming. 
Deze begrotingsbrief is zoals eerder aan gegeven in de beschrijving van de planning en control cyclus 
gestoeld op door het algemeen bestuur vastgesteld beleid. 
Bij de opzet is een doorvertaling gemaakt van de uitkomsten zoals die zich voordoen in de jaarreke-
ning 2017 en de eerste bestuursrapportage 2018. Dit heeft dus de basis gevormd voor actualisatie 
van de meerjarenbegroting 2018-2021 om te komen tot de begrotingsbrief voor de periode 2019-2022.

Met de begrotingsbrief wordt het financiële richtinggevende kader voor het komende begrotingsjaar 
2019 en de meerjarenraming 2019-2022 vastgesteld. Het algemeen bestuur kan voorstellen doen om 
initiatieven tot in- of extensivering van beleid c.q. nieuw beleid in de begroting en meerjarenraming te 
laten opnemen.

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN 
In de zomer wordt het weerstandsvermogen (=algemene reserves) geijkt. Dit kan effect hebben op de 
beschikbare egalisatie reserves.
 

OMGEVING EN PARTNERS
--

FINANCIËN
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--

RISICO’S
--

TOELICHTING

Om tegemoet te komen aan de behoefte van het algemeen bestuur om meer duiding te kunnen geven 
bij de beleidskeuzes die zich in de komende jaren zullen aandienen is in deze begrotingsbrief gekozen 
voor een indeling die dit beter in beeld brengt dan voorheen. Het gaat hierbij om een onderverdeling 
van de mutaties in de verschillende jaren tussen de meerjarenbegroting 2018-2021 zoals die vorig jaar 
november is vastgesteld en de begrotingsbrief 2019-2022.

Deze onderverdeling ziet er als volgt uit:

A. Going concern goederen diensten
B. Kapitaallasten
C. Beleidseffecten reeds genomen bestuursbesluiten
D. Prijsindex
E. Personeelslasten
F. Beleidskeuzes

Daarnaast komen de stand van de egalisatiereserves 1-1-2019 en de kostendekkende profielen 2019-
2022 aan de orde.

Hieronder lichten we de items beknopt toe.

A Going concern goederen en diensten
Belangrijkste onderdeel hierin is een voorgenomen taakstellende efficiency besparing voor het jaar 
2019 met doorwerking in latere jaren (besparing € 0,8 mln). Het streven is er op gericht om aan deze 
efficiency besparing verdere invulling te geven in het komende proces voor de begroting 2019.  
Verder kennen we binnen dit onderdeel effecten van autonome ontwikkelingen.

B Kapitaallasten 
Het gaat hier om verschillen tussen de begrote jaarlijkse kapitaallasten volgens de meerjarenraming 
2018-2021 en de doorrekening, zoals deze voor de begrotingsbrief 2019-2022 heeft plaatsgevonden. 
Belangrijkste oorzaak voor verschillen komen voort uit de doorwerking van uitkomsten uit de 
jaarrekening 2017; daarnaast spelen mutaties in 2018 een rol en er zijn een paar correcties 
doorgevoerd.

C Beleidseffecten reeds genomen bestuursbesluiten
Mutaties onder deze noemer hebben betrekking op de financiële gevolgen – zowel plussen als minnen 
- van bestuurlijke besluitvorming die heeft plaatsgevonden na totstandkoming van de begroting 2019; 
in dit geval de  periode najaar 2017 tot en met april 2018.
Concreet gaat het hier om de financiële gevolgen van: extra afvoer van maaisel, toename onderhoud 
door uitbreiding stedelijk water in het zuidelijk deel, stedelijk water Assen-Beilen-Steenwijkerland, 
overname gemaal Zedemuden, IBOOM, DAW en grensoverschrijdend afvalwater. 

D Prijsindex
In de begrotingsbrief 2019-2022 is gerekend met een gemiddelde inflatie van 2% jaarlijks over het 
totaal van goederen en diensten. NB: In een recente publicatie geeft het CPB aan dat voor 2019 een 
inflatie van 2,3% wordt verwacht; meerjarig doet het CPB geen uitspraak.
In de meerjarenbegroting 2018-2021 was geen rekening gehouden met inflatie. In het huidige 
economische klimaat is er na een lange periode met weinig inflatie nu dus weer sprake van een 
toename van inflatie. Nu al merken we binnen projecten een toename van marktprijzen. Daarom geeft 
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het geen realistisch beeld om binnen de meerjarenraming uit te gaan van 0% stijging in de 
verwachting dat prijsstijgingen telkens kunnen worden opgevangen met besparingen. Die rek lijkt er, 
na alle maatregelen, op dit vlak niet meer in te zitten. 

E Personeelslasten
Voor een nog af te sluiten CAO is in de begrotingsbrief uitgegaan van plus 3% in 2018 en plus 3% in 
2019. In de meerjarenraming 2018-2021 was voor 2018 en 2019 is gerekend met respectievelijk 2,5% 
en 1,5%. Daarnaast is rekening gehouden met tarieven voor sociale lasten zoals die voor 2018 
gelden. In 2020 wordt de fusiedoelstelling t.a.v. de formatie bereikt.

F Beleidskeuzes
Langs de lijn van de vier programma’s binnen de begroting zijn de verwachte beleidsontwikkelingen 
op hoofdlijnen verkend en zijn – voor zover we ze nu zien – de beleidskeuzes in beeld gebracht die we 
bij de behandeling van de begrotingsbrief aan u voor willen leggen.
De uitwerking van reguliere activiteiten zal binnen het begrotingsproces in de komende maanden 
plaats gaan vinden waarbij de uitkomst van de bestuurlijke discussie over de nu voorliggende 
beleidskeuzes zal worden verwerkt .

Het is wellicht goed om vooraf een kanttekening te plaatsen dat in dit stadium voor enige onderwerpen 
nog niet duidelijk is en concreet uitgewerkt wat de financiële impact naar verwachting zal zijn in de 
komende planperiode. 
Zonder 100% volledig te zijn kan in dit verband worden gewezen op:
De begrotingsbrief kent een aantal (financiële) onzekerheden. Dit zijn oa: 
- overdracht stedelijk water 
- herstelwerkzaamheden voor overdracht bruggen
- kosten exotenverwijdering
- overname peilbeheer Drentse kanalen
- nieuwe stoffen (oa medicijnresten, gewasbeschermingsmiddelen) en nutriënten 
- DuurzaamDoen
- Mogelijke afschaffing koepelvrijstelling BTW: over GR’s zoals GBLT zal dan btw worden berekend; 
mogelijk zeer grote fin impact*
- toekomstige stijging van rente kapitaalmarkt

*Volgens informatie van de UvW is er recent informeel contact  geweest met staatsecretaris Snel van Financiën 
over de koepelvrijstelling. Een beperking  van de BTW-koepelvrijstelling met ingang van 1 januari 2019 is  
hoogstwaarschijnlijk van de baan.. De problematiek wordt onderzocht en daar wordt wat meer tijd voor genomen. 
 

Om welke bestuurlijke keuzes gaat het:

PROGRAMMA VEILIGHEID

Voor waterveiligheid constateert het Dagelijks Bestuur dat de opgave voor WDODelta wordt 
gedomineerd door de implementatie van de stelselwijzigingen die voortkomen uit de nieuwe Waterwet 
en de nieuwe veiligheidsnormen. Het betreft de Zorgplicht (beheer), de beoordeling van alle keringen 
op basis van het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) en het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma. Deze opgave wordt met ambitie aangepakt, hiervoor zijn thans 
geen intensiveringen noodzakelijk.

PROGRAMMA WATERSYSTEEM

1) Waterschapszorg
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Op 31 oktober 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het voorstel voor de harmonisatie van 
de Waterschapszorg. De implementatie zal plaatsvinden vanaf 2018. In het voorstel wordt ruim 200 
km huidige B-watergang omgezet naar A-watergang. Dit vraagt om eenmalige herinrichtingskosten. 
Het profiel van de watergang moet immers voldoen aan de gewenste aanvoer- en afvoercapaciteit en 
moet onderhouden kunnen worden. Deze herinrichtingskosten worden ingeschat op € 3 à € 6 mln en 
worden vanaf 2019 besteed. Deze kosten vertalen zich naar kapitaallasten.
Op voorhand wordt er van uit gegaan dat de huidige budgetten voor beheer en onderhoud toereikend 
zijn om het nieuwe geharmoniseerde watersysteem te onderhouden. Wel zijn vanaf 2019 voor 3 à 4 
jaar, incidentele budgetten nodig om de implementatie van de waterschapszorg te ondersteunen (inzet 
op communicatie, juridische ondersteuning, enz.)

Context: Op 31 oktober 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het voorstel voor 
harmonisatie van de waterschapszorg. Uw algemeen bestuur heeft toen gekozen voor variant 6 en 
deze wordt verder uitgewerkt. In juni zal in het DB het implementatievoorstel worden besproken. 

Keuzemogelijkheden
Er zijn met name keuzes te maken t.a.v. implementatietijd (doorlooptijd) en de mate waarin wij 
acceptatie vanuit de omgeving willen krijgen. 
• Tijd
We gaan de nieuwe uitgangspunten minder snel implementeren in het gebied. Hier zijn een aantal 
varianten denkbaar:
1. Uitvoering conform huidige inzichten; actief uitrollen per deelgebied en het proces in 3-4 jaar 
afronden. Dit is de voorkeur van het DB.
2. Aansluiten bij lopende gebiedsprocessen. Er zal geen actieve uitrol plaatsvinden. Extra kosten 
zijn hierdoor beperkt, maar het proces zal lang duren (>10 jaar). Gedurende deze periode is er sprake 
van blijvende (rechts)ongelijkheid in het gebied.
3. Het tempo van het uitrollen vertragen (uitsmeren van kosten en lagere proceskosten) of 
versnellen (naar voren halen van kosten en beduidend hogere proceskosten).

• Omgeving
In de huidige werkwijze wordt – overeenkomstig uw wens gedaan in de AB-vergadering van oktober 
2017 tot zorgvuldige communicatie - voorzien in een intensief gebiedsproces met regionale 
bijeenkomsten  en aandacht voor individuele problemen. De verwachting is dat hierdoor een beter 
draagvlak ontstaat en individuele bezwaren deels in het voortraject kunnen worden opgelost. 
Een minder intensief gebiedsproces met een beperking van het aantal regionale bijeenkomsten en 
minder ruimte voor individueel gevallen kan veel tijd en kosten in het voortraject besparen, maar leidt 
naar verwachting tot meer zienswijzen en onrust in de omgeving. 

Financiële effect voorkeur DB 
2019 2020 2021 2022

Goederen en diensten   250   250   250   250 – incidenteel t/m 2022
Kapitaallasten   100   150   200

2) Assetmanagement watersysteem
Onze bedrijfsmiddelen en eigendommen (=assets) zoals gemalen, stuwen, watergangen zijn zeer 
bepalend voor het succesvol kunnen uitvoeren van onze waterschapstaak en realiseren van onze 
ambities. Met assetmanagement richt het waterschap zich op een steeds bewustere en feitelijk 
onderbouwde afweging tussen de te leveren prestaties (bijv. beschikbaarheid), onderkende risico’s 
(bijv. impact op de veiligheid voor omgeving en medewerkers) en kosten (gebaseerd op de gehele 
levensduur) van onze bedrijfsmiddelen. 
Voor de technische objecten in het watersysteem (gemalen en stuwen) is op basis van 
assetmanagement systematiek een prioriteitsvolgorde voor onderhoud en vervanging bepaald. Met 
betrekking tot het baggeren van watergangen is het  meerjarenplan nagenoeg afgerond. Voor alle 
overige assets binnen het watersysteem moet dit verder worden opgepakt om over ons totale 
beheergebied deze afwegingen te kunnen maken. Het heeft de voorkeur dit proces te versnellen. 
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Hiervoor wordt vanaf 2019 voor een paar jaar gericht capaciteit en expertise ingehuurd. Het betreft in 
eerste instantie de inventarisatie van risicovolle objecten: bomen, bruggen en oevervoorzieningen 
waar van wij eigenaar zijn. Daarna worden de overige assets met behulp van de systematiek 
watersysteem geïnventariseerd en daarna beheer- en onderhoudsplannen opgesteld. Het betreft 
ondermeer stedelijk water, vispassages, duikers, overige waterkeringen, beplantingen, recreatieve 
voorzieningen.

Context: Assetmanagement is een belangrijk bedrijfsvoeringsprincipe. Voor het watersysteem is geen 
expliciet bestuursbesluit over dit onderwerp genomen ten aanzien het ambitieniveau op dit vlak.

Keuzemogelijkheden
Er zijn met name keuzes te maken t.a.v. implementatietijd (doorlooptijd) en het aantal assets waar we 
deze werkwijze en principes toepassen. 
Risicovolle objecten moeten op korte termijn in beeld worden gebracht, hier zit weinig speelruimte. De 
snelheid waarmee vervolgens maatregelen worden genomen geven ruimte door keuzes te maken in 
de mate waarin we risico’s accepteren. Voor deze assets wordt nu een systematische inventarisering 
en beheer- en onderhoudsplannen voorzien. Keuzemogelijkheden zitten in het versnellen of 
temporiseren, bijvoorbeeld in relatie tot objecten die op basis van het huidige beeld minder risico’s met 
zich meebrengen. 
Het DB heeft de voorkeur om iets te versnellen.

Financiële effect voorkeur DB 
2019 2020 2021 2022

Goederen en diensten   100   150   100   100

3) Klimaat Actief!
Met Klimaat Actief! werkt het waterschap nu zo’n anderhalf jaar aan ruimtelijke adaptie in stad en
dorp om in te spelen op een veranderend klimaat. Een tussenbalans laat zien dat de nodige
initiatieven in die periode zijn genomen en dat het gevoel van urgentie is toegenomen. De verwachting 
is dat de kans op wateroverlast en schade door extreme neerslag in stedelijk gebied de komende 
jaren nog (fors) hoger wordt. De afgelopen periode hebben we gezamenlijk met de gemeenten 
stresstesten uitgevoerd. Komend jaar zijn de uitvoeringsagenda’s aan de orde. Ook willen we hier 
andere partijen bij betrekken.

De komende jaren ligt focus en nadruk op de samenwerking met gemeenten bij het opstellen van 
uitvoeringsagenda’s en de implementatie daarvan. Om de ruimtelijke adaptie en onze zichtbaarheid 
op dit dossier extra impuls te geven ligt de keuze voor om meer middelen vrij te maken voor het 
betrekken van gebiedspartners en inwoners.  

Context: in de Deltabijeenkomst van 8 mei is de aanpak gepresenteerd zoals we het ons voorstellen. 
Uit de reacties kan worden geconcludeerd dat bij de leden van het Algemeen Bestuur steun was voor 
het in het DB van 1 mei jl. vastgestelde Plan van aanpak.

Keuzemogelijkheden
In principe is er de mogelijkheid om te sturen op tempo en de mate waarin we ons willen profileren. 
In de praktijk is het lastig om te sturen op tempo, dit wordt immers grotendeels van buiten 
aangestuurd. Er is ruimte in de mate waarin we ons willen profileren. Het betreft dan met name de 
intensiteit en de boodschap waarin we actief  gemeenten en inwoners benaderen. Ook in de mate 
waarin we gemeenten willen ondersteunen bij het opstellen van uitvoeringsagenda’s kunnen we 
keuzes maken. 

Variant 1; Initiatieven ondersteunen en we zoeken de gemeenten op
Financieel effect +100k
Dit is de voorkeur van het DB
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Variant 2; afwachtende houding richting gemeenten
Geen financieel effect, doen we nu al.

Variant 3; stap voorwaarts, trekkende actieve rol
Dit betekend een meer trekkende actieve rol. Om dat te kunnen uitvoeren is extra personeel nodig 
(+100K) en goederen en diensten (+150k).

Financiële consequentie voorkeur DB 
2019 2020 2021 2022

Goederen en diensten   100   100   100   100

4) Overname stedelijk water 
Vanwege de afronding van de overname van stedelijk water wordt de komende jaren een toename 
van het onderhoudsbudget voorzien. Omdat er op dit moment nog geen zicht is op het tempo waarin 
dit gestalte gaat krijgen, is binnen de beleidskeuze hiervoor een PM-post opgenomen. 
Op termijn wordt, uitgaande van een schatting van 100 kilometer nog over te nemen wateren en 
ervaringscijfers voor de kosten per kilometer, een toename verwacht van de jaarlijkse beheer- en 
onderhoudskosten van € 1.000.000 tot € 1.500.000. Dit is 9-14 % van het aandeel watersysteem van 
de begroting van de afdeling Beheer watersysteem en dijken. Het betreft maaien van watergangen en 
vijvers; afvoeren en verwerken van maaisel, baggeren van het stedelijk water, en in de meeste 
gevallen de afvoer van baggerspecie en maatregelen om het peilbeheer goed te kunnen uitvoeren.
Naast deze toename van het onderhoudsbudget zijn er ook eenmalige kosten. Een eerste inschatting 
van deze eenmalige kosten, op basis van ervaringscijfers van de overdracht van stedelijk water de 
afgelopen jaren, leidt - over een aantal jaren verdeeld - tot een investering van totaal € 1.500.000 voor 
de éénmalige aanleg van gewenste voorzieningen voor het toekomstig beheer en onderhoud (denk 
aan maaiboot-inlaatplekken, voorzieningen voor maaisel, evt. aanpassingen van kunstwerken). Voor 
de overdracht van bestaand stedelijk water wordt de komende jaren via aparte bestuursvoorstellen 
krediet aangevraagd. Ook de nader te bepalen kosten voor inhuur van ondersteuning en expertise 
zullen uit deze investering moeten worden betaald. 
Na de zomer 2018 zal een beleidsvoorstel beheer en onderhoud stedelijk water aan het bestuur 
worden voorgelegd, incl. een globale totaalplanning voor de overdracht in de komende jaren.

Context: in het voorjaar is een beleidsvoorstel besproken in het DB. Het DB heeft aangegeven een 
lichtere variant te willen onderzoeken. Deze optie (waarbij wij als waterschap minder doen dan bijv. in 
Zuid is afgesproken) is verkend en ambtelijk bij gemeentes neergelegd. Dit leverde veel 
onrust/weerstand op. In het DB is medegedeeld dat het niet verstandig lijkt om deze weg te vervolgen. 
Een bestuursvoorstel over dit onderwerp is voorzien voor het DB van 12 juni.

Keuzemogelijkheden: 
In kader van de beleidsharmonisatie overname stedelijk water is nog geen definitieve positie bepaald. 
Voorgaande beschrijving is gebaseerd op afronding van het eerder ingezette proces voor overname 
van stedelijk water overeenkomstig de wetgeving en beleidsafspraken (Waterwet, ‘Water raakt’). 
Daarvoor bestaat bij onze gemeentelijke partners goed draagvlak. Een keuze kan ook zijn om minder 
wateren in beheer en onderhoud over te nemen en/of onze taken daarin minder vergaand op te 
pakken, door bijv. maaisel en bagger niet af te voeren. Deze keuze pakt zeker goedkoper uit voor het 
waterschap, maar zal leiden tot reuring, onrust en weerstand bij de gemeenten (terugkomen op 
eerdere afspraken, verschuiving van kosten).

PROGRAMMA WATERKETEN
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Voor het programma waterketen ziet het Dagelijks Bestuur diverse nieuwe uitdagingen. Binnen het 
zuiveringsbedrijf van WDODelta wordt gewerkt aan verbetering van de bedrijfsprocessen met de 
geleidelijke invoering van assetmanagement. In de sector van de afvalwaterketen zien wij vele nieuwe 
ontwikkelingen op ons afkomen, vooral op het gebied van het verwijderen van nieuwe stoffen en de 
terugwinning van energie en grondstoffen. Zo wordt samen met Rijn-Oostpartners gezocht naar 
effectieve maatregelen om het zuiveringsrendement voor nieuwe stoffen en nutriënten te verbeteren. 
Hiervoor zullen in het komend jaar separate voorstellen aan het Algemeen Bestuur worden gedaan. 
Het DB overweegt op twee punten beperkt te intensiveren: assetmanagement en procescapaciteit tbv 
nieuwe initiatieven.

1) Waterketen assetmanagement 
Bij waterketen zijn de belangrijkste bedrijfsmiddelen (assets) de zuiveringsinstallaties, rioolgemalen en 
persleidingen.
De afgelopen jaren zijn forse stappen gemaakt in het toepassen van assetmanagement voor 
zuiveringsinstallaties en rioolgemalen. De komende jaren wordt dit verder geoptimaliseerd.
Met betrekking tot persleidingen (bijna 500 km.) heeft het DB de voorkeur om de toepassing van de 
assetmanagementsystematiek te versnellen.  Voorgesteld om de komende jaren capaciteit en 
expertise in te huren om sneller en beter inzicht te krijgen in de aanwezige onzekerheden en 
specifieke risico’s van deze groep bedrijfsmiddelen en gerichte maatregelen met betrekking tot 
beheer, onderhoud en vervanging hiervoor te kunnen formuleren.

Variant 1: De voorkeur van het DB  is om het tempo te versnellen met betrekking tot toepassing van 
assetmanagement persleidingen. Hiervoor is de raming dat voor een periode van 4 jaar € 100.000 per 
jaar nodig is.

Variant 2; We zetten de activiteiten in het huidige tempo voort.
Geen financieel effect
 

Financiële effect voorkeur DB 
2019 2020 2021 2022

Goederen en diensten   100   100   100   100 – incidenteel tm 2022

2) Procescapaciteit tbv nieuwe initiatieven
De grote uitdagingen binnen de waterketensector op het gebied van energie, grondstoffen en nieuwe 
stoffen roepen veel nieuwe initiatieven op binnen en buiten de organisatie. Het Dagelijks Bestuur acht 
het van belang een aanspreekbare partner te zijn in deze snel veranderende omgeving, maar heeft 
onvoldoende armslag om deze ontwikkelingen te kunnen bijbenen, met name in procesmatig opzicht. 
Het waterschap wordt regelmatig gevraagd te participeren in initiatieven van bestuurlijke partners en 
lokale organisaties. 
Het heeft DB een afweging gemaakt tussen twee ambitieniveaus: 

Variant 1. Een beperkte intensivering op procescapaciteit om initiatieven op het gebied van 
energie en grondstoffen (van derden of uit de eigen organisatie) van de grond te trekken of te 
begeleiden. 
Gelet op de snelle ontwikkelingen in de sector op het gebied van waterkwaliteit, energie en 
grondstoffen zet het DB in op dit scenario.

Variant 2. Het voortzetten van de huidige inzet

Financiële effect voorkeur DB 
2019 2020 2021 2022

Personeelslasten   100   100   100   100
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PROGRAMMA MAATSCHAPPIJ EN ORGANISATIE 

1) Digitale transformatie
De wereld om ons heen digitaliseert…….dus ons waterschap ook

Naast het hebben van kennis en ervaring ervaren we steeds vaker dat het hebben van informatie en 
het beschikken over digitale technologie een factor van betekenis is voor het uitoefenen van onze 
taken.  Zonder kunnen we niet en daarmee is de afhankelijk gecreëerd. Naast de voordelen van de 
oneindige mogelijkheden die digitalisering biedt ontstaan er ook nieuwe risico’s in onze 
bedrijfsvoering. Wij worden als waterschap door digitalisering kwetsbaarder voor de bijvoorbeeld de 
gevolgen van: cybercrime, verlies van data, niet meegaan in het onvermijdelijke hoge tempo van 
digitalisering van onze omgeving: samenwerkingspartners, stakeholders, leveranciers en 
technologiebedrijven. Het verder achterop raken kan ons overkomen in het geval we niets doen. 
Dat waterschappen zeker niet voorop lopen in de adaptatie van de ‘digitale transformatie’  blijkt o.a. uit 
de sectorscan digitalisering die in 2017 is uitgevoerd. Ook ons waterschap staat onvoldoende gesteld 
om goed in te spelen op het benutten van de mogelijkheden en beheersen van de risico’s die 
digitalisering biedt. 

Variant 1 ; 
We onderkennen de waarde van data gedreven werken en definiëren samen met 
procesverantwoordelijken en adviseurs onderzoeksvragen gekoppeld aan de eigen praktijk en dagen 
data-analisten uit om slim gebruik maken van onze en externe databronnen om te komen tot 
oplossingen voor onze vragen. 
We zorgen ervoor dat medio 2019 er een duidelijk plan ligt met daarin wat op ons afkomt. En 
gelijktijdig ontwikkelen we eigen plannen en initiëren we plannen redenerend vanuit de primaire 
processen. Om in wielertermen aan te duiden: Hiermee zitten we vooraan in het peloton. Dus niet in 
de kopgroep en ook niet achteraan 
Dit heeft de voorkeur van het  DB
P: € 300 k/j G&D: € 200 k/j
Financiële effect voorkeur DB 

2019 2020 2021 2022
Goederen en diensten  200   200   200   200 
Personeelslasten  300   300   300   300

Variant 2: 
We zetten de huidige situatie door. We kiezen voor een positie in de achterhoede van de 
waterschappen en doen alleen wat wettelijk verplicht is of waar we slim kunnen meeliften op kansen in 
onze omgeving. Keuzes leggen we voor via het reguliere begrotingsproces. Het resultaat is dat we 
uiteindelijk achterop lopen. De brug om aan te sluiten wordt vergroot.
P: € 0 G&D: € 0

Variant 3:
We onderkennen de onvermijdelijkheid van digitalisering en gaan op basis van hetgeen op ons afkomt 
de impact bepalen en het handelingskader vaststellen. Hiervoor stellen we in 2019 een kwartiermaker 
digitalisering aan met een budget. Opdracht van de kwartiermaker is het in beeld brengen van de 
mogelijkheden en kaders voor digitalisering in onze kerntaken voor de komende 4 jaar.
We voldoen aan wet- en regelgeving. We nemen slimme oplossingen van anderen over en 
ontwikkelen zelf niet. Daarnaast brengen we in beeld wat we komende jaren op ons af zien komen. 
We zijn aangehaakt.
P: € 100 k/j G&D: € 100 k/j



Pagina   9 van 11

2) Mobiliteitsbevordering
Na twee jaar WDODelta zien we nog weinig doorstroming van personeel. Vanuit de wetenschap dat 
alle medewerkers tot en met 2019 in algemene dienst zijn (conform de SAW) is dit een mooi moment 
om een extra stap zetten om flexibiliteit en mobiliteit binnen onze organisatie te versterken. Met als 
doel de juiste persoon op de juiste plek. Om dit te kunnen realiseren is o.a. extra budget nodig voor 
mobiliteitsbevordering, waarmee we medewerkers waar nodig kunnen faciliteren in de zoektocht naar 
ander werk binnen of buiten onze organisatie. 

Variant 1: budget beschikbaar stellen van € 500.000 in 2019 en € 500.000 in 2020. Hiermee kunnen 
we mobiliteit bevorderen, onze wendbaarheid versterken en daarmee onze toekomstbestendigheid 
vergroten. 
We ontwikkelen -vanuit het principe van goed werkgeverschap -maatregelen en activiteiten om de 
capaciteiten het potentieel van onze organisatie nog beter te kunnen benutten. Welke kwaliteit en 
capaciteit hebben we op welke plek binnen onze organisatie nodig om onze taak nu en in de 
toekomstgoed te kunnen blijven uitvoeren? Hoe kunnen we vanuit dit gegeven nog beter invulling 
geven aan het begrip ‘In algemene dienst’? Wat is ervoor nodig om de mobiliteit binnen en buiten 
onze organisatie te versterken? Welke vernieuwende activiteiten kunnen we daarnaast inzetten om 
WDODelta te positioneren op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt?
Voorkeur DB. Het DB houdt vinger aan de pols en beoordeeld per voorstel of de gevolgen van het 
voorstel effectief en efficiënt zijn.

Variant 2: géén budget hieronder ontstaat een minder snel  ondersteuning om mobiliteit te bevorderen. 
Hierdoor creëren we minder wendbare organisatie die nodig is om onze toekomstige opgaven als 
waterschap te kunnen realiseren. 

Financiële consequentie voorkeur DB
2019 2020 2021 2022

Goederen en diensten  500   500   

3) DuurzaamDoen
Variant 1: Continueren kennis voor duurzaamheid. Daarvoor is expertise (/personele inzet) voor wind 
en zon nodig (+ €125.000 voor 2019).
Investeringen en bijbehorende personele consequenties worden afzonderlijk naar AB gebracht.
Voorkeur DB

Variant 2: niets doen 

Financiële consequentie voorkeur DB 
2019 2020 2021 2022

Goederen en diensten   125   
  

G Egalisatiereserves 1-1-2019
Voor het afvlakken van de tarieven zal naar verwachting per 1-1-2019 € 16,7 miljoen beschikbaar zijn; 
€ 14,8 miljoen voor watersysteem en € 1,9 miljoen voor zuiveren. In deze stand is rekening gehouden 
met het jaarrekeningresultaat 2017 en het begrote tekort voor 2018.

H Profielen (kostendekkende tariefsvariant)
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De effecten op de profielen 2019-2022 zijn onderstaand weergegeven. Het gaat om kostendekkende 
tarieven, er zijn nog geen reserves ingezet.

1. Profielen 2019-2022 exclusief beleidskeuzes

2. Profielen 2019-2022 inclusief beleidskeuzes (voorkeur DB)

 

Profielen (tariefsvariant inzet reserves conform meerjarenraming 2018-2021

Door inzet van reserves wordt de stijging van de profielen lager dan bij de kostendekkende varianten.

Inzet van reserves 2019 2020 2021 2022
Watersysteembeheer 3,8 mln 1,5 mln
Waterketenbeheer 0,5 mln 0,5 mln
Totaal 4,3 mln 2,0 mln

De tarieven zijn in deze varianten vanaf 2021 kostendekkend.

1. Profielen 2019-2022 exclusief beleidskeuzes
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2. Profielen 2019-2022 inclusief beleidskeuzes 

BIJLAGEN
1 Visuele weergave begrotingsbrief 2019-2022

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
ir. E. de Kruijk ir. H.H.G. Dijk


