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VOORSTEL 
 
Het AB besluit: 

A.  Tweede bestuursrapportage 2020 
1. Kennis nemen van de inhoud van tweede bestuursrapportage 2020. 
2. Kredieten afsluiten conform de bijgaande opgave. 
3. Kennis nemen van de gereed gemelde kredieten. 

 
 B. Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 

4. Kennis nemen van de aankondiging dat de begrotingsbrief 2022 een voorstel zal bevatten om 
te komen tot een integrale afweging van nieuw beleid met financiële consequenties. 

5. De actualisatie van het financieel kader 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 vaststellen. 
6. Kennis nemen van de geactualiseerde ombuigingstaakstelling uit de begrotingsbrief 2021 en 

instemmen met de voorgestelde invulling hiervan voor het jaar 2021.  
7. Instemmen met het opnemen van een stelpost in de begroting voor de te realiseren 

ombuigingen in de jaren 2022-2024, met de afspraak dat voor de invulling hiervan in de 
begrotingsbrief 2022 voorstellen zullen volgen. 

8. De begroting 2021 vaststellen; incl. de daarin gehanteerde tarieven (conform het scenario 
waarin door inzet van de egalisatiereserves tariefstijgingen worden afgevlakt). 

9. Een bijgestelde renteprognose hanteren van 1,1% in 2021, 1,4% in 2022, 1,8% in 2023 en 2,2% 
in 2024 en deze reeks jaarlijks actualiseren.  

10. De kosten van het programma Maatschappij en organisatie op basis van de verhouding van de 
kosten per taak verdelen; watersysteemheffing 62,9% en zuiveringsbeheer 37,1%. 

11. De mijlpalenlijst van de geplande start en ingebruikname projecten in 2021 vaststellen. 
12. De mandateringslijst voorgenomen investeringen 2020-2022 vaststellen. 

 
 
 
 In het kader van de P&C-cyclus van ons waterschap hebben wij de 2e Bestuursrapportage en de 

begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 opgesteld.  

Met de 2e Bestuursrapportage leggen wij verantwoording aan u af over de uitvoering van de begroting 
2020. Hoofdpunten uit de rapportage zijn: 

- Lopende projecten worden grotendeels conform de afspraken worden gerealiseerd. Circa 90% 
van de lopende investeringen wordt binnen de gemaakte afspraken gerealiseerd.  

- De maatregelen worden in 2020 voor bijna 80% gerealiseerd. 
- De mate van realisatie van mijlpalen van investeringen is hoog ten opzichte van de mijlpalen zoals 

opgenomen in de begroting 2020.  
- Het exploitatieresultaat zal naar verwachting circa € -4,7 miljoen (nadelig) zijn, terwijl een (nadelig) 

resultaat van circa € -5,6 miljoen was geraamd. We verwachten netto € 0,9 mln. minder aan de 
egalisatiereserve te hoeven onttrekken dan begroot 

SAMENVATTING 
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT 
Met deze financiële documenten bieden wij inzicht in de voortgang van ons werk in 2020 en onze 
plannen voor 2021. Ook schetsen wij de financiële situatie van ons waterschap voor wat betreft het 
lopende jaar 2020 en ramen wij onze uitgaven en inkomsten voor het nieuwe jaar 2021 en schetsen wij 
het financieel meerjarenperspectief voor de jaren 2022-2024.  
 
KADER 
De 2e Bestuursrapportage en de Begroting 2021-2024 hebben wij opgesteld conform de spelregels van 
de P&C-cyclus van het WDODelta. Voor de begroting gelden de Comptabiliteitsvoorschriften 
Waterschappen. Het financiële kader uit de begrotingsbrief 2021, dat u in juni jl. heeft vastgesteld, vormt 
het vertrekpunt voor deze begroting. Onderdeel van dit kader vormt een meerjarige reeks van 
ombuigingstaakstellingen. Mutaties ten opzichte van dit kader worden in dit voorstel en in de begroting 
nader toegelicht.  
Bij de tariefberekeningen is uitgegaan van de Kostentoedelingsverordening 2021, die u eerder dit jaar 
hebt vastgesteld. 
 
ARGUMENTEN 
 
A. Tweede bestuursrapportage 2020 
De 2e bestuursrapportage 2020 (Berap) bieden wij aan in de vorm van een rapportage met een 
bijlagenboek. Net als de 1e Berap is ook de 2e Berap vanwege Corona in uitzonderlijke omstandigheden 
tot stand gekomen. We hebben ons opnieuw een beeld gevormd van de situatie waarin ons waterschap 
verkeert. In deze 2e Berap informeren wij u over de algemene situatie van WDODelta, de voortgang 
van de programmamaatregelen, de financiële stand van zaken en het investeringsprogramma. Corona 
heeft zonder meer impact op ons werk, maar in vergelijking met medeoverheden zijn de (financiële) 
effecten voor ons waterschap relatief beperkt.  

In de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 presenteren wij het nieuwe richtinggevend 
financieel kader. Dit ziet er als volgt uit: 

 2021 2022 2023 2024 

Financieel kader begroting 2021-2024 € 129,64 € 132,18 € 134,56 € 137,15 

 
Bij het vaststellen van de begrotingsbrief van dit jaar was al duidelijk dat wij de komende jaren met 
substantiële ombuigingen te maken krijgen. In deze begroting hebben wij de gevraagde ombuiging 
van € 2 mln. voor het jaar 2021 weten in te vullen. In de begroting lichten wij de ombuigings-
maatregelen die wij hebben getroffen nader toe. Voor de ombuigingen in latere jaren hebben we 
vooralsnog een stelpost opgenomen en zoekrichtingen benoemd voor een mogelijke invulling 
hiervan. Die zoekrichting worden de komende periode nader onderzocht en in de begrotingsbrief 
van volgend jaar komen wij terug op het resultaat hiervan. 
 
Wij nemen in deze begroting de bestaande doelen van WDODelta als vertrekpunt en sluiten hierbij 
tevens aan op de onlangs vastgestelde Watervisie. Onze inzet is de doelen en effecten die wij als 
waterschap nastreven zo helder mogelijk te benoemen, hier maatregelen en indicatoren aan te 
koppelen, de realisatie hiervan goed te monitoren en hier gericht op te sturen. Met deze begroting 
zetten wij een eerste stap naar doelsturing. In 2021 maken wij ook een begin met de realisatie van 
de doelen uit de Watervisie en zetten wij hier extra middelen voor in. 
 
Door een bedrag van € 2 mln. om te buigen en vanuit de egalisatiereserves een in totaal bedrag van 
€ 5,3 mln. in te zetten, laten we de belastingtarieven in 2021 beperkt en gelijkmatig stijgen. 
  
Deze begroting heeft qua indeling en vormgeving een update gekregen ten opzichte van voorgaande 
jaren, met als doel de leesbaarheid te vergroten.  
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Dat blijkt ook hieruit dat wij als waterschappen geen aanspraak hoeven te maken op de 
steunprogramma’s van het Rijk. Wellicht dat de recente 2e besmettingsgolf hier verandering in gaat 
brengen. Als we nu vooruit proberen te kijken dan is er sprake van onzekerheid. Het valt niet te 
voorspellen of er nog een verdere verscherping van de maatregelen gaat plaatsvinden en hoe lang die 
maatregelen van kracht blijven.  
 
De 2e Berap maakt duidelijk dat de financiële en beleidsinhoudelijke voortgang in 2020 tot op dit moment 
zonder meer acceptabel is. Vorig jaar is bij de begroting het jaarlijkse overschot dat wij in de jaarrekening 
realiseerden op de budgetten voor goederen diensten op voorhand ingeboekt in de vorm van een 
stelpost van € 2,2 mln. op concernniveau. Wij verwachten deze stelpost dit jaar volledig te kunnen 
realiseren. Deze Berap sluit met een voordelig saldo van € 0,9 mln. (in de 1e Berap gingen wij uit van 
een voordelig van € 0,1 mln.) en daarmee blijven wij naar verwachting binnen de kaders van de 
begroting. Het aanbieden van een begrotingswijziging is niet noodzakelijk. 
 
De structurele financiële consequenties uit deze Berap zijn zoveel mogelijk opgevangen binnen de 
bestaande budgetten of verwerkt in de meerjarenbegroting 2021-2024.  
 
In deze 2e Berap melden wij u verder dat: 
- De lopende projecten grotendeels conform de afspraken zoals gemaakt bij de kredietaanvraag 

worden gerealiseerd. Circa 90% van de lopende investeringen wordt binnen de gemaakte 
afspraken gerealiseerd.  

- De maatregelen worden in 2020 voor bijna 80% gerealiseerd. 
- De mate van realisatie van mijlpalen van investeringen is hoog ten opzichte van de mijlpalen zoals 

opgenomen in de begroting 2020. Vertragingen zijn vooralsnog te overzien en de meeste 
gerapporteerde afwijkingen zijn het gevolg van logische keuzes in de programmering. 

- Het exploitatieresultaat naar verwachting ca. € -4,7 miljoen (dus nadelig) zal zijn. Geraamd was 
een (nadelig) resultaat van ca. € -5,6 miljoen. We verwachten om die reden op dit moment netto 
€ 0,9 mln. minder aan de egalisatiereserve te hoeven onttrekken dan begroot.   

 
In onderstaande tabel zetten wij de cijfers van de begroting, 1e Berap en 2e Berap op een rij:  

  
 
Bij de behandeling van deze 2e Berap stellen wij tevens voor de in het Bijlagenboek vermelde kredieten 
af te sluiten en kennis te nemen van de daar gereed gemelde kredieten. 
 
 
B. Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 
 
Ombuigingen 
In juni van dit jaar heeft u bij de begrotingsbrief een financieel kader vastgesteld voor het opstellen van 
de begroting 2021. Uitgangspunt voor de begrotingsbrief was de nieuw doorgerekende begroting 2021-
2024. Deze doorrekening resulteerde echter in een lastenstijging die wij onacceptabel achtten. In de 
begrotingsbrief is om die reden vastgelegd dat het de stijging van de lasten in principe beperkt moet 
blijven tot de uitgangspunten uit het coalitieakkoord. Dit resulteerde in een nieuw financieel kader van 
€ 127,8 mln. voor 2021. Dat maakte het nodig om € 2 mln. in de nieuwe begroting 2021 om te buigen. 
De ombuigingstaakstelling loopt de komende jaren op naar € 7,6 mln. in 2024.  

bedragen * miljoen Begroting Berap I Berap II

Lasten -124,1 -123,8 -124,5

Onvoorzien          -0,2          -0,2          -0,2 

Baten       118,7       118,5       120,0 

Saldo (benodigde onttrekking reserves)          -5,6          -5,5          -4,7 

Voordeel t.o.v. begroting  n.v.t.           0,1           0,9 
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In de voorliggende begroting is de taakstelling voor 2021 volledig ingevuld. Een aanzienlijk deel hiervan 
is gevonden in een verlaging van de kapitaallasten als gevolg van herstructurering van onze 
leningenportefeuille, actualisatie van het investeringsprogramma en bijstelling van de renteprognose 
voor de komende jaren.  
Voor het invullen van die oplopende reeks van ombuigingen in de komende jaren hebben wij aan de 
secretaris-directeur de opdracht verstrekt om aanvullende ombuigingsvoorstellen te doen. Wij hebben 
voor de invulling hiervan een aantal concrete zoekrichtingen benoemd. Deze voorstellen zullen de 
komende tijd nader worden uitgewerkt en het resultaat hiervan zullen wij opnemen in de begrotingsbrief 
2022.  
 
Beleidsarme begroting 
De begroting van WDODelta wordt in de regel beleidsarm opgesteld. Dat wil zeggen dat er geen geld 
wordt geraamd voor beleid dat ten tijde van de begrotingsbrief nog niet was vastgesteld. Maar in de 
begroting 2021 zijn wel extra kosten van de WOM-programmering en van de Watervisie verwerkt.  
 
Voor de bijgestelde WOM-programmering geldt dat inmiddels duidelijk is dat realisatie hiervan - eerder 
dan in de begrotingsbrief was voorzien - tot extra kosten leidt.  
 
Verder heeft u recent de Watervisie van ons waterschap vastgesteld en dat heeft gemaakt dat wij in 
2021 aan de slag willen gaan met het realiseren van de doelen in de Watervisie. Concrete voorstellen 
hiertoe hebben wij in de begroting opgenomen en worden toegelicht in de betrokken programma’s. 
Hiermee maken wij een begin met het realiseren van de doelen uit de Watervisie waar WDODelta zich 
richting haar omgeving aan heeft gecommitteerd.  
 
Overige ontwikkelingen 
Verder zijn diverse recente bestuursbesluiten, een aantal onvermijdelijke autonome ontwikkelingen en 
de gerealiseerde ombuigingen in de voorliggende begroting verwerkt. Een nadere toelichting hierop treft 
u aan in hoofdstuk 2 (paragraaf 2.3.) van de begroting. Ook kent deze begroting geen concernstelpost 
meer voor ‘voorziene onderuitputting van goederen & diensten budgetten’. Zeker in een tijd van 
oplopende ombuigingen achten wij een dergelijk stelpost in de begroting ongewenst. Daarom hebben 
wij alle goederen & diensten budgetten van het waterschap geanalyseerd en bezien op welke budgetten 
het verantwoord is scherper aan de wind te varen. 
Het voorgaande resulteert in een actualisatie van het financiële kader voor de begroting 2021-2024.   
 

Mutaties ten opzichte van begrotingsbrief 
2021  
(bedrag* € 1 miljoen) 

2021 2022 2023 2024 

Financieel kader begrotingsbrief 2021  
(inclusief ombuigingen) 

€ 127,8 € 130,4 € 133,0 € 135,7 

Recente bestuursbesluiten en autonome 
ontwikkelingen 

+ € 0,20 + € 0,20 + € 0,20 + €  0,05 

Budget WOM en Watervisie + €1,64 +€1.58 +€1.40 +€1.40 

Financieel kader begroting 2021-2024 € 129,64 € 132,18 € 134,560 € 137,15 

 
 
Een actualisatie van de nog te realiseren ombuigingen levert het onderstaande beeld op: 
 

Financieel kader WDODelta: ontwikkeling ombuigingen  
(bedrag* € 1 miljoen) 

2021 2022 2023 2024 

Te realiseren ombuigingen volgens begrotingsbrief -€  2,0 - € 5,1 - € 6,2 - € 7,6 

Gerealiseerde ombuigingen + € 2,0 + € 2,7  + € 2,5  +  €3,2 

Nog te realiseren ombuigingen in deze begroting +€ 0,0 -€ 2,4 -€ 3,7 -€ 4,4 
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Toelichting op gemaakte keuzes en relevante aandachtspunten  
Voor de voorliggende begroting zijn diverse keuzes en aandachtspunten relevant, die wij hierna nader 
toelichten.  
 
I. Toe naar een integraal afwegingsmoment 
Onze inzet is de P&C-cyclus in de toekomst zo vorm te geven dat het aantal momenten in het jaar 
waarop nieuw beleid (inclusief het benodigd budget) aan het bestuur zal worden voorgelegd wordt 
beperkt. Nu de druk op onze budgetten toeneemt, is het belangrijk dat het bestuur op één (of hooguit 
twee) momenten in het jaar een integrale afweging kan maken over nieuw beleid en de bijbehorende 
stijging van lasten en tarieven. In de huidige situatie neemt het bestuur gedurende het hele jaar besluiten 
over nieuw beleid met financiële consequenties. De dekking hiervoor wordt in de begroting(sbrief) van 
het daarop volgende jaar gezocht. Pas op dat moment blijkt tot welke lastenverzwaring en 
tariefsverhoging de financiële optelsom van alle eerder genomen besluiten leidt. In een situatie waarin 
de druk op de budgetten toeneemt en er keuzes moeten worden gemaakt, is het logisch een integraal 
afwegingsmoment voor (nieuw) beleid te introduceren.  
Veel andere waterschappen kennen ook 1 of 2 van die momenten in het jaar. Dit vraagt wel om goede 
planningsinstrumenten. Wij werken daar aan door een nieuw sturingsconcept te ontwikkelen en 
implementeren. Voor de verandering naar 1 of 2 integrale afwegingsmomenten zullen wij in de volgende 
begrotingsbrief een voorstel doen.  
 
II. Scenario’s om de stijging van de kapitaallasten te matigen 
Als WDODelta hebben wij de komende jaren te maken met oplopende kapitaallasten. Daarmee neemt 
de flexibiliteit in onze begroting af en zullen onze belastingtarieven blijven stijgen. Wij hebben de 
organisatie gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om de stijging van de kapitaallasten af te 
zwakken door in de toekomst minder kosten te activeren en daarmee rentekosten te besparen. Hiermee 
dalen de kapitaallasten, maar is er de eerste jaren wel extra exploitatiebudget nodig om de kosten in 
één keer te kunnen dekken. Uiteindelijk nemen de jaarlijkse kosten af vanwege lagere rentelasten, 
uitgaande van de situatie dat wij minder geld hoeven te lenen.  
 
Maatregelen die wij kunnen nemen om de stijging van de kapitaallasten af te vlakken zijn onder meer:  

 Verhogen van de activeringsdrempel van projecten (ligt nu op €50.000).  
 Jaarlijkse HWBP-bijdrage niet meer activeren, maar ten laste van exploitatie brengen. 
 Vervangingsinvesteringen in exploitatie nemen en daarmee niet meer activeren.  
 Heroverwegen van afschrijvingstermijnen (termijnen verminderen).  
 Temporiseren of schrappen van geplande investeringsprojecten om daarmee verwachte 

kapitaallasten doorschuiven naar latere jaren of voorkomen.  
 Een groter deel van onze uren ten laste van de exploitatie laten komen (en dus niet meer 

activeren).  
 Bepaalde specifieke kosten (bijv. onderzoekskosten, onderhoud, baggeren en afkoopsommen 

voor bruggen en wegen) niet activeren, maar via de exploitatie laten lopen 
 
In deze begroting hebben wij nog geen van deze maatregelen genomen. Wij zullen hier in de 
begrotingsbrief van volgend jaar op terugkomen. 
 
III. Alternatieve scenario’s voor prognose renteontwikkeling 
In de begrotingsbrief zijn wij uitgegaan van een renteprognose van 1,5%, 2%, 2,5% en 3,0% voor de 
jaren 2021-2024. Recente ontwikkelingen en vergelijking met andere waterschappen brengen ons tot 
de conclusie dat dit een conservatieve prognose was. In de voorliggende begroting hanteren wij een 
bijgestelde renteverwachting van 1,1% in 2021, 1,4% in 2022, 1,8% in 2023 en 2,2% in 2024. Het extra 
rentevoordeel dat dit oplevert rentelasten hebben wij verwerkt in de begroting.  
Het is uiteraard mogelijk nog scherper aan de wind te varen voor wat betreft de renteprognose en dan 
met name voor de jaren 2023 en 2024. Het is wat vroeg om dat nu te doen, maar wellicht kunnen wij in 
de begrotingsbrief 2022 een scherpere renteprognose voor latere jaren hanteren.  
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IV. Tariefscenario’s waterschapsbelastingen 
Wij hebben zoals gebruikelijk voor het berekenen van de hoogte van onze belastingtarieven drie 
tariefvarianten uitgewerkt. Variant 1 (inzet egalisatiereserves conform de vorige begroting) en variant 2 
(geen inzet egalisatiereserves) dienen vooral om inzicht te verschaffen. Deze varianten worden 
standaard bij iedere begrotingscyclus aangeboden. Variant 3 (gerichte inzet egalisatiereserves om 
daarmee tarieffluctuaties te dempen) is in de regel de voorkeursvariant van het bestuur.  
 
Het boekjaar 2024 moet volgens de provinciale norm geheel kostendekkend zijn; er kan in dat jaar geen 
sprake zijn van inzet van de tariefegalisatie. De uitgangssituatie voor wat betreft de stand van de 
egalisatiereserves op 1 januari 2021 is: 

 Watersysteembeheer  € 10.507.000 
 Zuiveringsbeheer  €   4.286.000 
 

In deze stand van de egalisatiereserve is, conform de werkwijze die we kennen sinds de oprichting van 
dit waterschap, rekening gehouden met het financiële resultaat volgens de laatst vastgestelde 
jaarrekening (2019) en met de voor 2020 begrote inzet van egalisatie. Er is dus nog geen rekening 
gehouden met het verwachte positieve financiële resultaat over het lopende jaar. Verder is in deze 
uitgangssituatie rekening gehouden met de gevolgen van de herijking van het weerstandsvermogen 
zoals die in uw vergadering van 20 oktober aan de orde is geweest. 
In een bijlage bij dit voorstel zijn de calculaties van alle tariefvarianten opgenomen. In dit 
bestuursvoorstel beperken wij ons tot de voorkeursvariant waarin de egalisatiereserves worden ingezet 
om een stabiel verloop van onze belastingtarieven te realiseren.  
 
In deze variant wordt de egalisatiereserve Watersysteembeheer als volgt ingezet:  
2021: € 3,8 mln., 2022 € 2,8 mln. en 2023 € 2,4 mln.  
In het jaar 2024 wordt geen egalisatie in gezet en zijn de tarieven kostendekkend. De verwachte stand 
van deze egalisatiereserve is € 1,5 mln. per eind 2024.  
 
Voor de taak Zuiveringsbeheer wordt In deze variant de egalisatiereserve als volgt ingezet:  
2021 € 1,5 mln., 2022 € 1,5 mln. en 2023 € 0,5 mln.  
In het jaar 2024 wordt geen egalisatie ingezet en is het tarief kostendekkend. De verwachte stand van 
deze egalisatiereserve is € 0,8 per eind 2024. 
 
Deze aanpak leidt tot de volgende belastingtarieven voor 2021: 
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Vertaald naar soorten huishoudens en bedrijven (lastenprofielen) leidt dit tot het volgende beeld. 
 

 
 
 
V. Verdeling kosten programma Maatschappij en Organisatie 
Wij stellen voor de kosten van het programma Maatschappij en organisatie, net als voorgaande jaren, 
te verdelen over de taken watersysteem en zuiveringsbeheer op basis van de verhouding van de 
kosten per taak in 2021. Dat resulteert in een verdeling: watersysteem 62,9% en zuiveringsbeheer 
37,1%. 
 
VI. Mijlpalenlijst planning start en ingebruikname projecten in 2021 
De mijlpalenlijst van de geplande start en ingebruikname van projecten in 2021 is geactualiseerd, met 
als doel deze vast te stellen voor het komende jaar. 

VII. Mandateringslijst voorgenomen investeringen 2020-2022  
De mandateringslijst voorgenomen investeringen 2020-2022 is in het kader van deze begroting 
geactualiseerd, met als doel deze vast te stellen voor het komende jaar. Deze is in twee versies 
bijgevoegd. De versie inclusief bedragen is vertrouwelijk omdat deze bedrijfsgevoelige informatie 
bevat. 
 
FINANCIËN 
De 2e Berap geeft inzicht in de financiële stand van zaken in 2020 en de meerjarenraming 2022-2024 
schetst het financieel perspectief voor de komende jaren.  
 
JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN 
Met het vaststellen van deze begroting voldoet het algemeen bestuur van WDODelta aan de wettelijke 
plicht om een begroting die in evenwicht is vast te stellen en die voor 1 december aan te leveren bij de 
provincies. 
 
BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S 
Belangrijk aandachtspunt en risico vormt op dit moment de onzekerheid die gepaard gaat met Corona 
en de bestaande economische crisis. Afhankelijk van de duur en intensiteit van de Coronamaatregelen 
die zijn getroffen, zullen wij hier als waterschap ook steeds meer last van krijgen. Zowel in de voortgang 
van ons werk als ook in financiële zin (minder belastingopbrengsten).  
Risico’s in financiële zin liggen er vooral in het meerjarenperspectief 2022-2024. Wij hebben die jaren 
met oplopende ombuigingen te maken, maar dienen hiervoor nog wel een concrete invulling te vinden. 
Ook doen wij in de meerjarenraming aannames over de ontwikkeling van diverse soorten kosten. De 
toekomst zal leren of de gehanteerde indexeringspercentages wel of niet toereikend zijn. 
Verder kan de realisatie van ons investeringsprogramma als gevolg van Corona en andere exogene 
omstandigheden anders verlopen dan nu gepland. Bij het ramen van de kapitaallasten maken wij 
gebruik van een “concerncorrectie”. We maken, op basis van historische ervaring, een correctie op de 
verwachte toekomstige ontwikkeling van de kapitaallasten. Dit kan anders uitpakken. 
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In de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting is een actualisatie van de risico’s en het 
benodigd weerstandsvermogen van WDODelta opgenomen. 
 
OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK 
In deze begroting wordt aangegeven welke doelen, effecten en resultaten we in het komende jaar 
willen bereiken. Ook wordt vermeld welke maatregelen daarvoor nodig zijn en welke middelen 
daarvoor ingezet zullen worden. Over de begroting zal via de gebruikelijke mediakanalen worden 
gecommuniceerd. Daarbij kan ook gebruik worden gemaakt van de in de begroting opgenomen 
infographic ‘begroting in 1 oogopslag’. 
 
COMMUNICATIE  
Via een persbericht kondigen wij de bespreking van de begroting en meerjarenraming van ons 
waterschap aan. 
 
VERVOLG / UITVOERING 
Na besluitvorming door uw bestuur vormt de voorliggende begroting het vertrekpunt voor ons handelen 
in de jaren 2021-2024. In de begrotingsbrief 2022 zal het financieel kader opnieuw worden 
geactualiseerd. 
 
Bijlagen:  

1. Tweede bestuursrapportage 2020 
2. Bijlagenboek tweede bestuursrapportage 2020 
3. Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 
4. Bijlage I.   Uitwerking tariefvarianten 
5. Bijlage II.  Mijlpalenlijst geplande start en ingebruikname projecten in 2021 
6. Bijlage III. Mandateringslijst voorgenomen investeringen 2020-2022 (vertrouwelijke versie) 
7. Bijlage III. Mandateringslijst voorgenomen investeringen 2020-2022 (openbare versie zonder 

bedragen) 
 
 
Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta 
 
 
 
de secretaris,  de dijkgraaf, 
E. de Kruijk D.S. Schoonman 
 
 


