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Geacht bestuur,

Voor het landelijke HWBP programma wordt elk jaar het programma voor de daarop 6 volgende jaren
vastgesteld. Daarin worden alle projectmutaties (veranderingen in tijd en geld, afgesloten projecten en
nieuwe projecten) opgenomen en verwerkt in een nieuw actueel programma. Voor WDODelta zit hier
een 5 – 6 tal projecten in. Het HWBP programma is een alliantie met het Rijk en alle waterschappen
samen. In grote lijnen is de financiering 50% Rijk en 50% waterschappen. Elk jaar wordt door de
alliantie een solidariteitsheffing gedaan bij alle waterschappen om het waterschap deel van de
bijdrage te bekostigen.
Op 2 december heeft het programmabestuur HWBP het definitieve programmavoorstel HWBP 20222027/2033, onder de voorwaarde dat het komend halfjaar een oplossing wordt gevonden voor het
kastekort in 2024 en 2025, behandeld en vastgesteld. Voor de jaren 2024 – 2025 wordt namelijk een
significante overschrijding (ca 30%) van het programmabudget verwacht. Dit levert met name een
financieringsprobleem op voor deze jaren. Afgelopen jaren was er sprake van een voortbewegende
‘boeggolf’ van projecten en daarmee investeringen die vooruit werden geduwd. Deze boeggolf komt
nu tot stilstand en levert voor de jaren 2024-2025 de genoemde budget spanning op. Afgesproken is
dat er voor de komende programmavoorstel HWBP met zichtjaar 2023- 2028 er een oplossing moet
worden gevonden.
Afgelopen najaar zijn vele oplossingsrichtingen al verkend. Deze hebben allen een verschillende
impact voor de alliantie en de waterschappen. De feiten en de (on)zekerheden omtrent het probleem
en de oplossingen zijn nog niet uitgekristalliseerd. Er is nog geen richting gekozen. Eén van de
mogelijke oplossingsrichtingen is dat waterschappen met projecten in deze periode een voorschot
voor hun rekening zouden moeten gaan nemen wat later bij budget overschot terugbetaald gaat
worden uit de alliantie. Voor WDOD zou het dan, voor alleen het jaar 2024, potentieel gaan om orde
€ 20-25 miljoen. Zoals de zaken op de financiële markt ervoor staan hoeft zo’n lening geen probleem
te zijn daar we het geld van het programma in latere jaren terug krijgen. Andere oplossingen worden
ook onderzocht, zoals het tijdelijk verhogen van de solidariteitsbijdrage van alle waterschappen,
vertragen van projecten of het naar voren halen van de bijdrage van het Rijk.
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Het doorschuiven van projecten vinden we als waterschap een slecht idee omdat stilstand onnodig
geld kost. Een ambtelijke werkgroep en een adviesraad van waterschap directeuren zullen voorstellen
uitwerken. Ons waterschap is daarin vertegenwoordigd door directielid D. van Raalten.
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