Begrotingsbrief 2023 – 2026
“Vooruitkijken in onzekere tijden”

Voorwoord

onzekerheid verder toe. Schaarste aan menskracht en materialen maakt het
nog lastiger om onze ambities (op tijd) te realiseren. Schaarste resulteert

Vooruitkijken in tijden van grote onzekerheid

We leven in een tijd waarin we te maken hebben met grote onzekerheden.
Covid was nog maar net op z’n retour of er brak een oorlog in de Oekraïne
uit. De verdere gevolgen van Covid en die van de oorlog in Oekraïne kan
niemand overzien. Het extreem lage consumentenvertrouwen is illustratief
voor alle onzekerheid van dit moment. Hoe werkt dit verder door in onze
economie? Wat betekenen de sancties tegen Rusland voor de energiemarkt?
Nemen de schaarste en de prijsstijgingen nog verder toe? En is Covid nu echt
op z’n retour of krijgen wij te maken met nieuwe varianten van het virus die
ons opnieuw gaan beperken? En wat betekenen al deze onzekerheden voor
de plannen en de financiën van onze regering en voor die van de Europese
Unie? Plannen met behoorlijke impact. Bijvoorbeeld om de
stikstofproblematiek op te lossen en de woningbouw weer vlot te trekken. En
dat in een situatie waarin we te maken hebben met een veranderend
klimaat, waarin erkend wordt dat water en bodem veel meer leidend moeten
zijn in de ruimtelijke keuzes. Allemaal ontwikkelingen en onzekerheden die
ook het werk van ons waterschap sterk beïnvloeden. Toch stellen we ook dit
jaar een begrotingsbrief en een begroting op, waarmee we vooruit kijken
naar volgend jaar en de jaren die volgen (2024-2026). Een vooruitblik die
onvermijdelijk met meer onzekerheid is omgeven dan in enig ander jaar.
Zeker is wel dat wij er ook in 2023 alles aan zullen doen om ons werk zo goed
mogelijk uit te voeren.

Onze ambities en de benodigde middelen

Met de Watervisie en het Waterbeheerprogramma (WBP) 2022-2027 hebben
wij onze ambities voor de komende jaren bepaald. Die doelen zijn leidend
voor onze toekomst en daarmee ook voor deze begrotingsbrief en de nieuwe
begroting die later dit jaar volgt. Die doelen leveren ons grote uitdagingen
voor de komende jaren op. Die doelen doen de druk op onze budgetten en op
onze organisatie verder toe nemen. Die druk neemt in deze bijzondere tijd vol
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onvermijdelijk in forse prijsstijgingen waardoor steeds vaker extra geld nodig
zal zijn om projecten en regulier werk conform de planning uit te voeren. Dit
zal zeker ook consequenties hebben voor ons waterschap, aangezien wij al
jaren terughoudend zijn bij het indexeren van onze budgetten. Eerder was al
duidelijk dat wij al onze ambities alleen dan kunnen realiseren als hiervoor
vanuit het Rijk substantieel extra middelen beschikbaar komen. De Raad voor
het Openbaar Bestuur (ROB) heeft dat eerder al benadrukt en toen ook
vermeld dat als gevolg van het Klimaatakkoord de belastingtarieven van
waterschappen onvermijdelijk gaan stijgen.

Landelijke ontwikkelingen en aanpassing organisatie

De nieuwe regering heeft in haar regeerakkoord veel geld vrijgemaakt voor
haar ambities op het vlak van klimaat (€ 35 miljard) en de
stikstofproblematiek (€ 25 miljard). Wij zullen ons volop inzetten om hier
aanspraak op te kunnen maken. Hiermee hopen wij de onvermijdelijke
stijging van onze belastingtarieven zoveel mogelijk te dempen. Voor ons als
waterschap is daarmee ook een belangrijke rol weggelegd bij het waarmaken
van de ambities op het vlak van klimaataanpassing en stikstofbestrijding
(veranderopgaven). Dat vraagt van ons dat wij onze organisatie hierop
aanpassen en klaar maken voor de toekomst. In het regeerakkoord is
namelijk ook opgenomen dat water en bodem sturend dienen te worden bij
ruimtelijke planvorming. Daarvoor is het nodig dat wij als waterschappen
eerder bij de planvorming betrokken worden en de watertoets een
dwingender karakter krijgt. Deze nieuwe taakopvatting vraagt van ons als
WDODelta dat wij onze organisatie hierop aanpassen. Ook de ontwikkelingen
op het vlak van digitalisering (en beveiliging) stellen nieuwe eisen aan onze
organisatie. Verder zijn wij volop bezig om het strategie- en beleidsproces van
ons waterschap aan te passen aan de nieuwe eisen die hieraan worden
gesteld en werken wij aan een professionalisering en verbreding van onze
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onderzoeks- en innovatieagenda. Wij voorzien dat wij – mede gezien de
krappe arbeidsmarkt – voor de grote uitdaging staan om onze organisatie
klaar te maken voor de toekomst. Dat gaat veel van ons vragen.

Leeswijzer bij deze begrotingsbrief

Vertrekpunt voor deze begrotingsbrief vormt het financieel kader van de
begroting 2022-2025. De doelen en maatregelen die wij hebben te realiseren
zijn opgenomen in de Watervisie en het WBP 2022-2027. Wij gaan hierna
eerst kort in op de ontwikkelingen die vanaf 2023 voor elk van de
programma’s aan de orde zijn. Vervolgens geven wij aan welke extra
budgetten nodig zijn vanwege recente bestuursbesluiten over nieuw beleid,
autonome ontwikkelingen en nieuw beleid dat wij op gaan pakken om onze
doelen te realiseren. In hoofdstuk 3 beschrijven wij de uitgangspunten die wij
willen hanteren voor de begroting 2023-2026. In hoofdstuk 4 gaan wij nader
in op het actuele vraagstuk van de ontwikkeling van de kapitaallasten en de
schuldpositie van ons waterschap. Daarna beschrijven wij in hoofdstuk 5 de
wijze waarop het totale financiële kader (lasten en baten) van onze begroting
zich ontwikkelt en vertalen wij die naar de consequenties voor de tarieven
voor 2023. Tot slot gaan wij in op de risico’s die onze aandacht vragen.
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1. Ontwikkelingen in de jaren 20232026
Het vertrekpunt voor de toekomstplannen en de planning & control
documenten van ons waterschap zijn onze doelen, zoals vastgelegd in de
doelenboom. In het Water Beheer Programma (WBP) 2022-2027 hebben wij
de ambities uit de Watervisie nader uitgewerkt en schetsen wij de
maatregelen die wij de komende jaren willen nemen om het watersysteem,
de waterketen en de waterkeringen op niveau te houden. Ook bevat het WBP
de opgaven van ons waterschap op het vlak van duurzaamheid, energie,
(digitale) innovatie, samenwerking en participatie en de maatregelen die wij
willen nemen om die opgaven te realiseren. Daarbij hebben wij de doelen en
maatregelen door vertaald naar de deelgebieden van ons werkgebied. Het
WBP vormt samen met de lopende begroting het vertrekpunt voor de
begrotingsbrief 2023 en daarmee ook voor de begroting 2023-2026. Alle
toekomstige voorstellen voor nieuw beleid gericht op onze omgeving vloeien
in principe voort uit ons WBP.
Dit hoofdstuk beginnen wij met een schets van de uitzonderlijke en onzekere
wereldsituatie, waarin wij ons momenteel bevinden en wat dit betekent op al
het werk dat wij als waterschap verrichten. Ook schetsen wij kort de
landelijke ontwikkelingen die spelen. Daarna beschrijven wij de
ontwikkelingen voor elk van de begrotingsprogramma’s.

Onzekere wereldsituatie (met
schaarste/prijsstijgingen)

Wij leven in een bijzondere tijd met grote onzekerheden. De Klimaatcrisis,
Covid en de oorlog in Oekraïne raken ook ons waterschap sterk. Op dit
moment kunnen we de impact en de duur hiervan nog niet overzien. Vanaf
het moment dat corona op z'n retour raakte, is de wereldeconomie weer
opgeleefd. Dat resulteerde al snel in schaarste aan grondstoffen en personeel
en oplopende prijzen in allerlei sectoren. De Russische inval in de Oekraïne
heeft de prijzen extra doen stijgen. Ook hebben veel landen besloten dat zij
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niet afhankelijk willen blijven van gas en olie uit Rusland. Op de olie- en
gasmarkten leven sindsdien grote zorgen dat de brandstoftoevoer uit Rusland
wel eens op kan drogen en er grote schaarste ontstaat. Hierdoor nemen niet
alleen de kosten van energie toe, maar gaan ook tal van andere producten in
prijs omhoog.

Wat betekent dat voor ons?

Voor ons als WDODelta geldt dat onze energiecontracten nog grotendeels
doorlopen tot en met 2023. Contractueel gezien krijgen wij daardoor pas
vanaf 2024 met substantiële prijsstijgingen van elektriciteit en gas te maken.
Omdat wij samen met andere (waterschaps)organisaties een gascontract
hebben met Gazprom zullen wij dit contract dit najaar al moeten ontbinden.
Zeker is dat een nieuwe aanbesteding voor levering van gas ons extra geld
gaat kosten. Wat die extra kosten zullen zijn en voor welke periode dat gaat
gelden, is op dit moment nog onzeker. In deze begrotingsbrief houden wij al
wel rekening met een kostenstijging van gas en brandstoffen in het jaar 2023.
Ook voor andere markten geldt dat er sprake is van enorme prijsstijgingen.
Wij merken dat niet alleen bij nieuwe opdrachten, maar ook bij
werkzaamheden die plaatsvinden via lopende contracten. Wij ontvangen
doorlopend verzoeken van leveranciers om prijsaanpassingen te mogen
doorvoeren. De prijsstijgingen zijn namelijk zo extreem, dat dit risico in alle
redelijkheid niet alleen bij de marktpartijen kan worden neergelegd. Maar
ook niet alleen bij ons als waterschap. In gesprekken met leveranciers vragen
wij dan ook om een onderbouwing van de prijsaanpassingen. Op basis van
deze onderbouwing, het contract en de voorwaarden onderzoeken wij per
geval de mogelijkheden, uitgaande van redelijkheid en billijkheid. Er spelen
zoveel onzekerheden dat wij in het kader van de begrotingsbrief 2023 de rust
nog enigszins willen bewaren en er voor kiezen om beheerst te anticiperen
op verdere prijsstijgingen. Hierin volgen wij de lijn van de Unie van
waterschappen.
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Als WDODelta zijn wij al jarenlang terughoudend met het indexeren van onze
budgetten. Voor de goederen- en dienstenbudgetten geldt dat wij gewoon
zijn die selectief te indexeren en hiervoor jaarlijks een budget van € 800.000
(ongeveer 1,5%) beschikbaar hebben. Dat is in de huidige tijd met zekerheid
niet toereikend (CPB voorziet voor 2022 een inflatie van 5,2%), maar wij
hebben er voor gekozen hier geen correctie op toe te passen.
Het Centraal Plan Bureau (CPB) gaat voor inflatie, in de nationale
consumentenprijsindex uit van 2,4% in 2023. Dit hebben wij ook gehanteerd
voor onze goederen en diensten budgetten voor 2023 e.v.
Voor investeringskredieten hanteren wij de prijsindex grond- weg- en
waterbouw. Het CBS verwacht voor deze categorie een gemiddeld
prijsstijging van 6,1%. In de begroting van 2023 houden wij hier in algemene
zin rekening mee, maar het DB zal per investeringskrediet bezien welke index
nodig is.
Voor de personele budgetten hanteren wij een jaarlijkse indexering van 2%.
Ook voor dit percentage geldt dat het gezien de huidige arbeidsmarkt en de
nieuwe cao voor waterschappen voor de komende jaren niet toereikend zal
zijn. Het CPB gaat voor Loonvoet sector overheid uit van een stijging van 3,6%
in 2023. Dit percentage hebben wij in deze begrotingsbrief ook gehanteerd
voor het jaar 2023 en meerjarig blijven we vooralsnog vasthouden aan een
indexering van 2%.
De schaarste aan mensen en materialen leidt overigens niet alleen tot stijging
van prijzen, maar ook tot temporisering van projecten en regulier werk.
Hierdoor worden kosten later dan voorzien (niet in 2022, maar bijvoorbeeld
pas in 2023) gemaakt. Ook deze verschuiving van kosten kan aan de orde zijn.
Om kostenoverschrijdingen voor te zijn kan het een overweging zijn om
projecten te herprogrammeren, te versimpelen of te temporiseren. Als
WDODelta hebben wij deze optie onderzocht en vastgesteld dat wij hier in de
meeste situaties niet voor zullen kiezen. Vaak wegen de nadelen van
herprogrammering of temporisering namelijk niet op tegen de kostenreductie
die het in eerste instantie op lijkt te leveren. Sterker nog verder uitstel
resulteert in veel situaties eerder tot extra meerkosten.
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Landelijke ontwikkelingen

Het nieuwe kabinet heeft duidelijk gehoor gegeven aan de oproep om meer
regie te nemen op de ruimtelijke ordening. Een ruimtelijke ordening waarin in
toenemende mate functies elkaar raken, en op creatieve manier
gecombineerd moeten worden. Maar ook duidelijke keuzes gemaakt moeten
worden: niet alles is meer maakbaar. En waarin ook concrete problemen
opgelost moeten worden: de huidige stikstofproblematiek legt enerzijds de
bouwsector plat, maar heeft anderzijds grote impact op de natuur. En als er
dan al gebouwd kan worden, dan is de vraag wáár die 1 miljoen extra
woningen het beste kunnen komen. Hoe maak je die afweging in een tijd
waarin we in toenemende mate met extremer weer te maken hebben (zowel
wateroverlast als droogte en hitte)? Dit betekent dat er ook op ons
waterschap andere vragen afkomen. Vragen die alleen maar beantwoord
kunnen worden door nadrukkelijker naar de lange termijn te kijken. En dat
dan heel concreet te maken voor de verschillende deelgebieden in ons totale
beheergebied, want het is geen ‘one size fits all’. Als we water en bodem echt
sturend willen laten zijn, moeten we ons watersysteem heel goed kennen èn
daar een visie op hebben. Klimaatadaptatie, robuust watersysteem,
toekomstgericht ontwikkelen, is gemakkelijk geroepen, maar maak het maar
eens waar!
Vervolgens zien we dat bij de klimaat- en energietransitie ook veel van ons als
waterschap gevraagd wordt. We hebben ons eigen beleidskader vastgesteld
met drie pijlers waarlangs we willen werken, maar we zien ondertussen dat
zowel Europa als het Rijk hier ook al verdergaande ambities stimuleert. Dit
zijn ontwikkelingen die we – zeker als het steeds steviger wordt – er niet zo
maar ‘even bij kunnen doen’.
Deze nieuwe ontwikkelingen (veranderopgaven) komen juist in een tijd
waarin het steeds moeilijker blijkt om goede mensen te vinden. In de
begroting 2022 noemden we krapte op de arbeidsmarkt al als één van de
grootste risico’s voor het behalen van onze doelen, en we zien dat nu echt
terug.
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Als WDODelta anticiperen we een aantal manieren op deze ontwikkelingen
en de vele onzekerheden. Zo zijn we bezig het proces van strategie- en
beleidsvorming steviger neer te zetten. Ook willen we onze onderzoeks- en
innovatieagenda een prominentere rol geven voor al onze programma’s.
Vooral om beter vat te krijgen op onze opgaven, inzicht te krijgen in
mogelijke manieren om de scope te verkleinen, of met slimmere oplossingen
te komen. Hierbij is het van groot belang door te pakken op de kansen die
verdergaande digitalisering ons biedt: werk kan ook anders ingericht worden.
Daarbij is het wel van belang de informatieveiligheid goed geborgd te
hebben, want hoe meer we digitaal doen, hoe kwetsbaarder we worden.
Hierna geven wij per programma een korte schets van de onderwerpen uit
het WBP die in 2023 aandacht vragen.

Programma Watersysteem

In 2023 zetten we de activiteiten van het programma Watersysteem voort
zoals vastgelegd in de Watervisie en het WBP 2022-2027. De in het WBP
opgenomen doelen met betrekking tot energie- en duurzaamheid krijgen
onder meer via het door ontwikkelen van het assetmanagementprogramma
een meer expliciete plek in het programma Watersysteem. Daarnaast zullen
de gevolgen voor het watersysteem van de grote landelijke ambities van het
klimaatfonds, de stikstofproblematiek en ook de NOVI verder worden
uitgewerkt. Voor het reguliere werk zetten wij in op de mogelijkheden die
digitalisering met zich meebrengt. Met het opzetten van een onderzoeks- en
innovatieagenda voor het watersysteem zorgen we voor meer structuur,
sturing en focus zodat kennisontwikkeling bijdraagt aan realisatie van de
doelen uit het WBP.
NOVI
Het Rijk scherpt de rol van NOVI-gebied als instrument van de Omgevingswet
aan en focust op uitvoeringskracht. NOVI-gebied en verstedelijkingsstrategie
Regio Zwolle gaan daarom samen verder als NOVEX-gebied Regio Zwolle
(NOVI EXecutiekracht). In dit NOVEX-gebied zetten we ons in, samen met Rijk
en regionale partners, voor een toekomstbestendige regio. Deelname aan dit
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samenwerkingsverband is voor WDODelta ook in financiële zin van belang.
Dit heeft relatie met de doelenboom als geheel (watersysteem, waterketen
en waterveiligheid op lange termijn). Strategische sturing binnen dit
complexe, snelle speelveld vereist meer focus en capaciteit van WDODelta (€
100.000).
WOM-programma (KRW- en NBW-maatregelen)
We verwachten een deel van de beoogde maatregelen van het programma
WOM tijdig te kunnen realiseren, maar zien richting 2027 wel een groeiend
risico op een beperkte realisatie van de KRW-opgave. Dit risico houdt
verband met de benodigde grondpositie voor de realisatie van de
maatregelen. Tijdige grondverwerving voor de KRW-maatregelen blijkt steeds
lastiger, ondanks de in gang gezette versnelling en het al eerder verwerven
van gronden.
Voor de NBW-opgave is het risico op niet tijdig realiseren van de maatregelen
in 2027 geringer, vanwege de optie tot normaanpassing wanneer geen of
onvoldoende gronden verworven kunnen worden. Daarnaast is in 2023, 2024
en 2025 het deels continueren van inhuur nodig als het gevolg van het langer
doorlopen van de voorverkenningen. Dit om aan te kunnen sluiten op externe
gebiedsontwikkelingen van veenweide en stikstof en vanwege de actualisatie
van het hydrologische model voor het noordelijk deel van ons beheergebied,
respectievelijk € 300.000, € 225.000 en € 80.000. Dit betreft met name NBW
en peilbesluiten. De voorverkenningen hebben sinds 2021 een langere
doorlooptijd vanwege procesverbeteringen (o.a. modelleringen vroegtijdig in
proces en uitgebreidere beschrijvingen met klanteisen). Dus aan de voorkant
worden meer kosten gemaakt, maar dit leidt in het vervolgproces tot minder
verstoringen en resulteert in besparingen in latere fases.
Baggeren
We hebben een nieuw assetplan baggeren gemaakt voor de A-watergangen.
Hiermee is het areaal beter in beeld gebracht en is bijvoorbeeld stedelijk
water toegevoegd. Op basis van een risico-benadering wordt per watergang
een baggerfrequentie voorgesteld. Hieruit volgt dat er jaarlijks € 450.000
extra nodig is om het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen behalen. Voor €
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250.000 kan dit worden opgevangen in de huidige begroting vanwege
behaalde efficiencywinst. Per saldo is er jaarlijks € 200.000 meer nodig. Het
baggeren van de voormalige scheepvaartkanalen zijn nog niet opgenomen in
het nieuwe assetplan, de kosten en urgentie hiervan moeten nog bepaald
worden. In 2025 zal het assetplan baggeren worden geëvalueerd.
Exotenbestrijding
Exotenbestrijding is een zorg. De exoten nemen toe in ons het gebied en het
bestrijden hiervan vraagt elk jaar meer budget, tijd en aandacht. Het is
belangrijk om de locatie van de exoten goed in beeld te krijgen en te houden
en daarnaast in te zetten op een goede begeleiding en controle op de
kwaliteit bij de uitvoering van het werk. Hiermee verwachten we de groei
beter onder controle te kunnen houden. Op dit moment lukt het ons nog de
toenemende kosten op te vangen in de breedte van de exploitatiebegroting.

Programma Waterketen

Op dit moment hebben we niet voldoende kennis en menskracht (vast
personeel en inhuur) in huis om het programma Waterketen in de breedte
voortvarend op te pakken. De hoeveelheid regulier werk aan beheer van de
waterketen blijft redelijk constant, de nieuwe ontwikkelingen en ambities
nemen de komende jaren echter fors toe (o.a. energietransitie waaronder
groengas, grondstoffenterugwinning, woningbouwopgave vanwege NOVI).
Tegelijkertijd wordt de arbeidsmarkt steeds krapper. Het vervullen van
vacatures of het inhuren van personeel duurt daardoor vaak erg lang. Dit kan
tot gevolg hebben dat werkzaamheden langer gaan duren, uitgesteld of
beëindigd moeten worden waardoor de planning en de gewenste effecten
niet worden waargemaakt.
Recentelijk is het Beleidskader Duurzaam Doen door het algemeen bestuur
vastgesteld. Voor een belangrijk deel moeten de ambities worden gehaald bij
onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarnaast zijn we de afgelopen periode
aan de slag gegaan met het verder uitwerken van de pilot waterstof rwzi
Hessenpoort. Om dit project maar ook de diverse andere projecten verder te
brengen kan er slechts een beroep worden gedaan op een kleine groep van
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beschikbare en voor dit soort werkzaamheden met de juiste kwalificaties
onderlegde collega’s. Deze kunnen de veelheid aan werk niet meer aan. Er
moeten daarom prioriteiten worden gesteld binnen het programma
Waterketen. De komende periode wordt dit verder uitgewerkt. Verwacht
wordt dat medio 2022 meer zicht komt op de uitkomst van deze
heroverweging. Zo nodig zullen eventuele heroverwegingen ook aan het
bestuur worden voorgelegd.
Door de hoge inflatie zien we op alle fronten de kostprijzen van onze
projecten oplopen. Daarnaast zijn onderdelen en installaties erg slecht
leverbaar. De levertijden lopen sterk op. Er wordt onderzoek gedaan naar
welke risico’s we extra gaan lopen. Overwogen wordt om meer kritische
onderdelen en/of installaties zoals pompen op voorraad te leggen. De
financiële gevolgen hiervan zijn nog niet duidelijk.
Echten
Voor het Groengasproject Echten is de slibketenanalyse geactualiseerd.
Hieruit is naar voren gekomen dat het rendement kan worden verhoogd door
meer slib naar Echten toe te brengen dan eerder aangenomen. Dit betekent
echter, dat de Demon installatie op Echten (deelzuivering voor de
stikstofverwijdering) mogelijk onvoldoende capaciteit heeft en moet worden
aangepast of vervangen. De business case moet worden geactualiseerd,
waarbij een verbetering van het rendement moet worden afgewogen tegen
de kosten van het aanpassen of vervangen van de Demon installatie.
Daarnaast loopt er nog een onderzoek naar de capaciteit van de
kamerfilterpers Echten. Verwacht wordt dat in de periode tot 2029 er een
capaciteitstekort in slibontwatering gaat ontstaan. Naar de tijdlijn en
oplossingsrichtingen wordt nog onderzoek gedaan, om die reden hebben wij
hier in onze begroting nog geen rekening mee gehouden.
In verband met het nieuwe concept van de investeringen in de rwzi Echten
hebben we vanaf 2025 middelen geraamd voor extra personeel. Om de
nieuwe beheer- en contractmanagementtaken adequaat en tijdig op te
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pakken, is het noodzakelijk dit personeel eerder te gaan werven. Dit leidt tot
meerkosten in 2023 van € 150.000 en in 2024 van € 200.000.
Slibstrategie
Momenteel wordt er gewerkt aan een slibstrategie studie voor de komende
jaren. Hiermee wordt duidelijk hoe en met welke installaties we slib blijven
verwerken en ontwateren. De ontwateringsinstallaties (centrifuges en
kamerfilterpers) naderen het einde van hun levensduur. Verwacht wordt dat
in 2027 de centrifuges in Zwolle vervangen moeten worden, in 2028 de
centrifuges in Deventer en in 2029 de kamerfilterpers in Echten. Voor deze
jaren is in de voorgenomen investeringsbegroting geld geraamd.
Amoveren rwzi
Op de rwzi Raalte en Olst zijn oude installaties aanwezig die sinds 2012 niet
meer in gebruik zijn. Onder meer gisting- en nabezinktanks. Deze installaties
beginnen te vervallen en gaan mogelijk onveilige situaties veroorzaken.
Derhalve wordt voorgesteld om de komende jaren (e.e.a. afhankelijk van de
beschikbare capaciteit) deze installaties te gaan slopen. Deze kosten zullen in
de exploitatiebegroting moeten worden opgenomen (komende 5 jaar: €
120.000, € 140.000, € 140.000, € 125.000 en € 125.000 = € 650.000).

trajecten die nog niet opgenomen zijn in de huidige programmering, zoals de
voorliggende kering 225 (tussen Ramspol en Kampen) en het traject tussen
Kadoelen en Zwartsluis.
We zijn naar alle waarschijnlijkheid niet het enige waterschap dat trajecten
gaat toevoegen aan de landelijke HWBP-programmering. Dit heeft
consequenties voor onze eigen programmering. Een andere landelijke
ontwikkeling die raakt aan het HWBP is de evaluatie van de Waterwet, dit kan
gevolgen hebben voor de subsidieregeling.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Specifiek voor de verschillende projecten die lopen binnen het HWBP worden
de volgende punten in 2023 verwacht:
 De subsidieaanvraag voor de verkenning van het project
Mastenbroek-IJssel;
 De uitvoeringsstrategie voor de planuitwerking voor het project
Veilige Vecht.

Waterveiligheid en ruimtelijke keuzes
Voor onze doelen op het gebied van waterveiligheid blijven de integrale
ontwikkelingen in onze omgeving van toenemend belang. Bij ontwikkelingen
in onze omgeving participeren we actief, zodat in een vroeg stadium positie
ingenomen kan worden bij grote gebiedsopgaven. Een voorbeeld hiervan is
de klimaatbewuste groeiregio Zwolle (Novex-gebied, zie hoofdstuk
watersysteem). Als waterschap brengen wij onze kennis in om concreet te
maken hoe waterveiligheid meegenomen kan worden in ruimtelijke keuzes.
Daarnaast zijn de waterveiligheidsopgaven onderdeel van een samenhangend
systeem, het hele watersysteem. Opgaven worden steeds meer vervlochten
met andere regionale opgaven van het waterschap of medeoverheden.
Daarom kijken we bij oplossingen voor waterveiligheid breder dan alleen
onze dijken. Waterveiligheidsoplossingen kunnen sterk variëren per gebied,
o.a. vanwege de gebiedskenmerken. Daarom worden verschillende
stroomgebiedsvisies opgesteld, zoals de stroomgebiedsvisie Salland waarin
de mogelijk opgave aan de regionale keringen langs de Sallandse weteringen
onderdeel is.

Naar aanleiding van het aflopen van de landelijke beoordelingsronde, wordt
het waterveiligheidsbeeld van alle primaire keringen geactualiseerd. Dit
vormt de basis voor een nieuwe programmering voor het HWBP. Afhankelijk
van de uitkomsten van de beoordeling, kan het zijn dat we extra trajecten
moeten toevoegen aan onze totale HWBP-programmering. Het gaat om

Innovatie en kennisontwikkeling
In de komende jaren pakken we door met innovatieve onderzoeksprojecten
en kennisontwikkeling om daarmee onze kennis te versterken en
tegelijkertijd proberen de veiligheidsopgave te verkleinen. Dit doen we onder
andere met watervisiegelden, waarbij we proberen dit in te bedden in

Programma Waterveiligheid
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innovatieprogramma’s zoals die van het HWBP. Hiermee krijgen we niet
alleen financiering voor de onderzoeken, maar wordt ook de kennis actief
gedeeld rondom waterveiligheid.
Ook bij kennisontwikkeling kijken we niet alleen meer naar de dijk. We
onderzoeken bijvoorbeeld hoe waterveilige landschappen er in de verre
toekomst uit zien, zodat we dit kunnen vertalen naar de opgave die we nu
hebben.

Begrotingsbrief 2023-2026
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Programma Maatschappij & Organisatie
Beleidskader DuurzaamDoen
Er zijn landelijke ontwikkelingen in de Unie waar versnelling van ambities
rondom het Klimaatakkoord overwogen worden. De mogelijke lijn is
versnelling naar 100% circulair en het bereiken van de
broeikasgasdoelstellingen in 2035 i.p.v. 2050. Waterschappen zijn autonoom
en hebben dus de vrijheid om hier een eigen afweging in te maken
Onderzoeks- en innovatieagenda
Met het opzetten van een onderzoeks- en innovatie (O&I) agenda zorgen we
voor structuur, sturing en focus zodat kennisontwikkeling bijdraagt aan de
doelstellingen in het WBP (en afgeleide), onder meer de ontwikkeling tot
kennisautoriteit, het sober en doelmatig uitvoeren van de kerntaak en het
actief toepassen van nieuwe technieken. Daarnaast is bij de omschrijving van
maatregelen in het WBP veel afhankelijk gesteld van de ontwikkeling van
nieuwe technieken. Met de huidige inzet en aanpak van onderzoek en
innovatie halen we niet de omvang en het rendement dat past bij de omvang
van de (verander)opgave die we als waterschap hebben, of past bij onze
ambitie en visie op het gebied van kennisontwikkeling.
Voor onze waterveiligheidstaak hebben we de aanpak met een O&I agenda
vorig jaar in gang gezet met het bestuursvoorstel ‘Langdurig en duurzaam
innoveren’ en opgenomen in de begroting 2022-2025. Met de aanstelling van
een ‘kwartiermaker onderzoek en innovatie’ zijn we deze aanpak verder aan
het ontwikkelen en aan het verbreden naar watersysteem en waterketen. In
2022 wordt deze aanpak vormgegeven, afgestemd en voorgelegd. De focus
ligt daarbij op het inrichten van een proces voor het initiëren, agenderen,
uitvoeren en borgen van innovaties, de afstemming met het Proces van ‘Wij
Verbeteren en de lopende deelprogramma’s, het organiseren van capaciteit
en het opstellen van een concept O&I agenda. Dit betekent dat vanaf 2023 en
de jaren erna, budget nodig is in de programma’s waterveiligheid, -keten en systeem voor het voorbereiden en uitvoeren van onderzoeks- en innovatie
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projecten en dat programma-overstijgend inspanning geleverd wordt voor
het borgen van het onderzoeks- en innovatieproces, de raakvlakken met
andere activiteiten en processen, de samenwerking met kennisinstellingen,
de organisatie van voldoende capaciteit, etc. Hiervoor vragen wij structureel
€ 100.000 per programma, waarbij wij actief op zoek gaan naar eventuele
subsidiemogelijkheden.
Assetmanagement
In 2023 willen wij verder met het implementeren van de 2 e fase van
assetmanagement (doel Q1.2). Voor de inzet van externe deskundigen
hebben wij eenmalig € 150.000 nodig.
Rekenkamer
Er is wetgeving in voorbereiding (wetsvoorstel versterking decentrale
rekenkamers) waardoor ook waterschappen verplicht zijn om in de toekomst
een rekenkamer in te stellen. Een rekenkamer ondersteunt het algemeen
bestuur door onderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid,
doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur.
De definitieve datum waarop waterschappen een rekenkamer moeten
hebben ingevoerd staat op dit moment nog niet vast, maar mogelijk is dit
met ingang van 1 januari 2024 verplicht. Het parlementaire wetgevingstraject
is meerdere keren uitgesteld. Het gehele traject om te komen tot invoering
van een rekenkamer vraagt de nodige voorbereidings- en doorlooptijd. In de
AB-vergadering van 19 april 2022 is het procesvoorstel voor het instellen van
een rekenkamer vastgesteld, zodat eerste stappen kunnen worden gezet ter
voorbereiding op de invoering van een rekenkamer (onder de voorwaarde
dat het wetgevingstraject leidt tot verplichte invoering). Er is een
voorbereidingscommissie, waarin o.a. leden van het AB (Auditcommissie) en
DB vertegenwoordigd zijn. Het invoeringstraject wordt met bestaande
ambtelijke capaciteit van Concerncontrol uitgevoerd. Voor de uitwerking van
de statuten en voor de wervingsprocedure van externe leden worden in
2023 materiele kosten gemaakt, wij vragen u hiervoor € 20.000 incidentele
middelen beschikbaar te stellen.
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Vanaf het moment dat een rekenkamer actief is, vooralsnog gaan wij uit
vanaf 2024, ontvangen leden van een rekenkamer een vergoeding en dient
de rekenkamer te beschikken over een onderzoeksbudget. De omvang van
dat budget is nu nog niet bekend, dit wordt uitgewerkt gedurende het
invoeringstraject. Om rekening te houden met aanvullend middelenbeslag is
hiervoor vanaf 2024 alvast een PM-post opgenomen.
Informatievoorziening
De digitalisering van de samenleving leidt tot een toename van onder meer
cybercriminaliteit (I-veiligheid). Het leidt ook tot nieuwe wetgeving die
veeleisend is ten aanzien van de digitalisering van onze dienstverlening.
Daarnaast is meer data gedreven werken binnen de digitale transformatie
een belangrijke factor om doelmatiger werken te ondersteunen met inzicht
en voorspellende waarde. Dit alles in een steeds sneller veranderend en
complexer speelveld. Het gevolg is dat bedrijven en overheden jaarlijks
steeds meer geld kwijt zijn aan IT. Toonaangevend bureau Gartner ziet dat
jaarlijks groeipercentages van 4 tot 14% normaal zijn. Door deze
groeipercentages stijgen de IT-kosten dus flink, ook bij ons. Uit de meest
recente benchmark “Vensters voor bedrijfsvoering” blijkt overigens dat
WDODelta relatief lage ICT kosten heeft. Dit bevestigt de noodzaak om extra
te investeren in het professionaliseren van de IT-functie en het borgen van de
I-veiligheid.
We staan als waterschap op IT-gebied voor grote uitdagingen en tegelijkertijd
zijn we kwetsbaar door langdurige uitval van personeel en lastige invulling
van vacatures. Hoe kunnen we onze kwetsbaarheid verminderen en
tegelijkertijd grip houden op de toekomstige ontwikkeling van IT-kosten
ingegeven bovenstaande trends? Daarvoor is het volgende nodig:
1. Doorontwikkeling van de afdeling Informatievoorziening met als doel
de kwetsbaarheid te verminderen.
2. Versterking van de CIO-rol.
3. Het introduceren en inrichten van IT-architectuur om vanuit een
duidelijke samenhang onze informatievoorziening (data, applicaties,
infrastructuur) vorm te geven en daarmee beter grip te houden op de
ontwikkeling van de IT-kosten in de toekomst.
Begrotingsbrief 2023-2026

4. Projecten om veranderingen te faciliteren voor samenwerking en de
continuïteit in onze bedrijfsvoering.
5. Extra middelen.
1. Doorontwikkeling van de afdeling Informatievoorziening
De afdeling heeft een structuurverbetering nodig die zorgt voor onderscheid
tussen de productiegerichte Proces Automatisering (PA), GIS en Gegevens
Beheer (GB) en ondersteunende teams (Informatie Advies, Applicatie Beheer
en Infra en Netwerk) en een meer eenduidige manier van aansturen.
Daarnaast is een doorontwikkeling nodig op het contractmanagement.
Enerzijds vanwege de sterk toegenomen hoeveelheid contracten die
gemanaged moeten worden, anderzijds vanwege de toegenomen samenhang
tussen de contracten.
2. Versterking van de CIO-rol
De digitale transformatie en het meer data gestuurd werken vragen om een
versterking van de rol van de Chief Information Officer (CIO). Doel hiervan is
het versterken van de (strategische) sturing op de informatievoorziening. Dat
is ook voor ons waterschap van belang en het denkproces over de concrete
invulling hiervan is inmiddels in gang gezet.
3. Introduceren en inrichten IT architectuur
IT architectuur is een jong vakgebied tussen bedrijfskunde, informatiekunde
en informatica, dat als doel heeft ervoor te zorgen dat een organisatie zich in
al haar geledingen in de gewenste richting ontwikkelt. Hierbij staat
samenhang en beheerbaarheid centraal. Het effect is dat je daarmee beter
grip kunt houden op de groei van de IT-kosten in de toekomst (besparing op
onder meer toekomstige uitgaven van licenties en beheer applicaties).
4. Projecten om veranderingen te faciliteren voor samenwerking en
continuïteit in onze bedrijfsvoering
Onze bedrijfsvoering en manier van werken is onderhevig aan veranderingen
doordat we nu in een transitiefase zitten naar hybride werken, we circa 30
applicaties
moeten
gaan
vernieuwen/aanbesteden,
onze
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informatiebeveiliging naar een hoger niveau moet en het noodzakelijk is extra
aanpassingen in de procesautomatisering door te voeren.
Daarnaast gaan we met de uitrol van Microsoft 365 de mogelijkheden voor
onderlinge (digitale) samenwerking verder versterken. Deze projecten zijn
noodzakelijk voor de continuïteit van onze bedrijfsvoering.
5. Extra middelen
Deze nieuwe ontwikkelingen en activiteiten vragen extra middelen. Door de
onderlinge samenhang is het spreekwoord ‘de kosten gaan voor de baat uit’
ook hier van toepassing. Bijvoorbeeld het onder architectuur vervangen van
circa 30 applicaties gaat een consistent en samenhangend informatie-, en
applicatielandschap opleveren. Doordat de applicaties onder architectuur
meer “fit for purpose” zullen zijn, zal dit in de toekomst tot besparingen in de
vorm van ‘minder meerkosten’ leiden en krijgen we daarmee meer grip
krijgen op de genoemde trend van toenemende groei van IT-uitgaven.
Voor de onder punt 1 t/m 3 beschreven inspanningen zijn daarom de
volgende middelen nodig:
 Voor de doorontwikkeling van de afdeling Informatievoorziening is vanaf
2023 structureel € 490.000 nodig.
 Voor de introductie en inrichting van IT-architectuur en de uitvoering
van projecten t.b.v. samenwerking en bedrijfscontinuïteit zijn nodig
2023: € 1,4 miljoen, 2024 en 2025 € 2 miljoen en 2026 € 1,45 miljoen.
Arbeidsmarkt
Voor de HR afdeling is een professionaliseringsslag nodig, om geëquipeerd te
zijn voor de huidige organisatie brede HR vraagstukken. Daarnaast is een
extra inspanning nodig, omdat de huidige arbeidsmarkt krap is. Te denken
valt aan arbeidsmarktcommunicatie, wervingsstrategie en analyse van de
arbeidsmarkt. Dit vraagt structureel € 225.000 extra en voor het jaar 2023
eenmalig € 200.000 daar bovenop.
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Contractmanagement
Om (Europese) aanbestedingstrajecten ook naar de toekomst toe goed te
borgen en te werken aan de doorontwikkeling van professioneel
contractmanagement en expertise op het vlak van duurzaamheid en
techniek, is het noodzakelijk om extra capaciteit (€ 100.000). Juist in deze tijd
blijkt dat contractmanagement steeds belangrijker wordt en meer tijd van
gekwalificeerde contractmanagers vraagt. Net als veel andere
overheidsorganisaties werken wij dan ook aan het professionaliseren van het
contractmanagement binnen ons waterschap. Om die reden hebben wij ons
beleid op het vlak van contractmanagement onlangs geactualiseerd en is er
een intern opleidingstraject Contractmanagement opgestart.

11

2. Extra budget begroting 20232026
Voor deze begrotingsbrief vormt het financieel kader van de lopende
begroting 2022-2025 het vertrekpunt. In aanvulling hierop zijn er in de
begroting 2023-2026 extra middelen nodig. Zo zijn er recente
bestuursbesluiten genomen over nieuw beleid die extra geld vragen,
waarmee in de lopende begroting nog geen rekening is gehouden. Daarnaast
spelen er autonome ontwikkelingen waarvoor onvermijdelijk extra budget
nodig is. Tot slot zijn er in 2023 extra middelen nodig om doelen en
maatregelen uit het WBP te kunnen realiseren. Een toelichting van dit nieuwe
beleid is in het vorige hoofdstuk al beschreven.

2.1. Extra budget vanwege recente bestuursbesluiten

Om invulling te geven aan het vastgestelde beleidskader DuurzaamDoen
dienen de inspanningen van de 3 pijlers financieel verwerkt te worden in de
meerjarenbegroting. Bij Pijler 1 Energieneutraal (H1, H3) worden de bruto
investeringen verwerkt in de meerjarenbegroting. Voorwaarde hierbij is dat
de investeringen een positieve businesscase hebben, zodat de investering
geen negatieve impact hebben op de exploitatiebegroting. Voor Pijler 2
Broeikasgasneutraal (H2, H4) en Pijler 3 Circulariteit (J1, J2, J3) worden de
inspanningen verwerkt in de meerjarenbegroting, waardoor de
exploitatiebegroting cumulatief stijgt met € 2,0 miljoen in 2030 (gem €
250.000 per jaar / 0,2% per jaar). De verdeling per jaar ziet er als volgt uit:
2023: € 580.000, 2024: € 775.000, 2025: € 965.000 en 2026 € 1.150.000. Dit is
in lijn met AB besluit.
Naast het beleidskader van DuurzaamDoen hebben wij de volgende
bestuursbesluiten voor nieuw beleid in de begrotingscijfers 2023-2026
verwerkt.
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Resumé
Progr.
WV
WK
WK
WS
WS
M&O

Nieuwe bestuursbesluiten/voorstellen na begroting 2022-2025
(bedragen * € 1.000)
Vaststellen PvA Realisatiefase
Noordelijke Randmeerdijk
Investering rwzi Echten t.b.v.
verwerking van bedrijfsafvalwater
Voorbereidingskosten Fage
Vervanging uitgebrande
smalspoorkraan
De Beek IJsselmuiden aanvullende
krediet
Beleidskader DuurzaamDoen
Totaal

2023

2024
€4

2025

2026

€4

€4

€ 585

€ 585

€393

€393

€100

€100

€ 33

€ 33

€5
€ 580

€5
€ 775

€5
€5
€ 965 € 1.150

€ 718

€ 917

€ 1.952 € 2.137

2.2. Extra budget voor autonome ontwikkelingen

Zoals elk jaar hebben wij ook voor 2023 te maken met een aantal autonome
ontwikkelingen, naast de extra kosten voor loon- en prijsindexering, die niet
waren te voorzien en die tot extra kosten leiden.
Nieuwe cao voor waterschappen
In april 2022 is een onderhandelingsakkoord bereikt door de Vwvw en
vakbonden FNV en CNV over de cao voor het jaar 2022. Na instemming van
de leden op 25 mei jl. is de nieuwe cao nu definitief. De belangrijkste
afspraken zijn een loonstijging van 2% per 1 januari 2022 en een stijging van
1,75% per 1 juli 2022. Deze wijziging leidt tot een stijging van de personele
lasten van ongeveer € 1,37 mln. In de begroting 2022 was structureel
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rekening gehouden met een verhoging van 1% per 1 juli. Dit blijkt nu dus niet
voldoende.

Bijdrage Aqualysis
De bijdrage van WDODelta aan Aqualysis zal met ingang van het jaar 2023
oplopend stijgen ten opzichte van de lopende begroting (€ 28.000 oplopend
naar € 576.000 in 2026). De oorzaken van deze kostenstijging zijn gerelateerd
aan personeel, ICT en veiligheid. In de begroting 2023-2026 zullen wij het
budget hiervoor ophogen.
Bijdrage Waterschapshuis
De bijdrage van WDODelta aan het Waterschapshuis zal met ingang van het
jaar 2023 met € 250.000 stijgen ten opzichte van de lopende begroting. In de
begroting 2023-2026 zullen wij het budget hiervoor ophogen.
Implementatie nieuwe wetten
In de begroting 2022 is een budget van € 100.000 opgenomen voor de
voorbereiding en implementatie van 16 met elkaar samenhangende nieuwe
wetten. Deze nieuwe wetten houden verband met alle ontwikkelingen die
zich voordoen op het vlak van de digitale transformatie. Doel van deze
wetten is de overheid sneller, slimmer en toegankelijker te maken voor
inwoners en bedrijven. Als WDODelta zullen we ons uiteraard moeten
houden aan deze nieuwe juridische wet- en regelgeving. Als vervolg op de
impactanalyse die wij in 2021 hebben uitgevoerd, hebben wij een meerjarig
Plan van Aanpak voor de implementatie van deze nieuwe wetten opgesteld.
De uitvoering van dit Plan van Aanpak blijft de komende jaren onze aandacht
en inzet vragen. Alleen voor de Wet Open Overheid (WOO) geldt dat lagere
overheden extra budget van het Rijk ontvangen. Voor alle andere wetten is
dat niet het geval. Om die reden is er voor de uitvoering van het Plan van
aanpak nieuwe wetgeving ook in 2023 een extra budget van € 100.000 nodig.
Wij verwachten volgend jaar meer zicht te hebben op de benodigde middelen
voor de jaren 2024 en later.
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Het budget dat wij ontvangen voor de WOO dient hier exclusief voor te
worden ingezet. Dit betreft zowel incidenteel budget (voor de voorbereiding
en implementatie van de wet) als ook structureel budget (voor de uitvoering
van de wet). Onze inzet is erop gericht de extra kosten die wij voor de WOO
maken, volledig te dekken vanuit dit Rijksbudget.
Hybride werken
Door corona zijn de faciliteiten rondom thuiswerken vluchtig ingevoerd.
Hierdoor zijn o.a. extra softwarelicenties aangeschaft en heeft dit geleid tot
een extra kostenpost van € 300.000. De organisatie gaat over op het hybride
werken en de komende tijd gaan wij onderzoeken of wij de extra gemaakte
kosten structureel kunnen dempen, gezien de verwachting dat het kantoor
nu en in de toekomst minder gebruikt gaat worden.
Onderhoudskosten wagenpark
Gemiddeld rijden de bedrijfsauto's tussen de 10 en 12 jaar en worden in 7
jaar afgeschreven. Dit is gunstig qua afschrijvingslasten, maar levert wel extra
onderhoudskosten op. Dit is een bedrijfseconomische keuze en de begroting
is daar nog niet op aangepast. Ook zijn de prijzen voor onderhoud en
reparaties gestegen. Vanaf 2023 en latere jaren wordt voor onderhoud €
100.000 per jaar meer kosten verwacht dan begroot. De aanbesteding
onderhoud wagenpark is op de markt gezet. Welke impact dit heeft is op dit
moment nog niet bekend.
Kosten nieuw gascontract en extra brandstofkosten
Ons contract met Gazprom zullen wij dit najaar moeten ontbinden. Zeker is
dat een nieuwe aanbesteding voor levering van gas extra geld gaat kosten.
Wat die extra kosten zullen zijn en voor welke periode dat gaat gelden, zal
pas duidelijk zijn als wij een nieuw gascontract hebben afgesloten. In deze
begrotingsbrief houden wij rekening met een kostenstijging van gas van €
400.000 in het jaar 2023. Verder zullen ook de brandstofkosten van ons
wagenpark en materieel naar verwachting beduidend hoger zijn dan begroot.
Hiervoor ramen wij in 2023 een extra budget van € 300.000. Vooralsnog
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ramen wij die extra kosten alleen voor het jaar 2023. Voor de jaren daarna is
de onzekerheid te groot om nu al rekening te houden met extra kosten.

In de volgende tabel geven wij een totaaloverzicht van de extra kosten als
gevolg van autonome ontwikkelingen.

U heeft de Watervisie en het WBP vastgesteld en daarmee onze ambities,
doelen en te nemen maatregelen voor de komende jaren bepaald. Dat levert
inzicht en grote uitdagingen op voor de kerntaken en de nieuwe
maatschappelijke opgaven waar wij voor staan. In het financieel perspectief
van de Watervisie is als indicatie aangegeven dat deze opgave een
cumulatieve investering van jaarlijks gemiddeld 0,9% van het
begrotingsvolume vraagt.
In 2023 zijn er voor de volgende doeleinden extra middelen nodig.
Resumé

Resumé
Autonome ontwikkelingen
Progr
bestaand beleid begroting 2023-2026
.
(bedragen * € 1.000)
Alle Nieuwe cao waterschappen

2.3. Extra budget voor nieuw beleid

2023

2024

2025

2026

€ 1.369

€ 1.369

€ 1.369

€ 1.369

Progr
.
WS

Alle

Loonindexering CPB

€ 843

€ 843

€ 843

€ 843

Alle

Prijsindexering G&D CPB

€ 671

€ 1.368

€ 2.106

€ 3.673

Alle

Prijsindexering investeringen CPB

€ 340

€ 340

€ 340

€ 340

WS
WS
WS
WS

Div.

Extra kosten gas en brandstof

€ 700

Pm

Pm

Pm

WS

WS

Bijdrage Aqualysis

€ 14

€ 99

€ 151

€ 288

WK

Bijdrage Aqualysis

€ 14

€ 99

€ 151

€ 288

M&O Bijdrage Waterschapshuis

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

M&O Implementatie nieuwe wetten

€ 100

Pm

Pm

Pm

M&O Hybride werken

€ 300

Pm

Pm

Pm

M&O Onderhoudskosten wagenpark

€ 100

€ 100

€ 100

€ 100

€ 4.701

€ 4.468

€ 5.310

€ 7.151

Totaal

WK
WK
WK
M&O
M&O
M&O
M&O
M&O
M&O
M&O
M&O
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Nieuw beleid
begroting 2023-2026
(bedragen * € 1.000)
WOM-programma (KRW- en NBWmaatregelen)
NOVI
NOVI samenwerkingsovereenkomst
Onderzoeks- en innovatieagenda
Baggeren
Baggeren: dekking binnen bestaande
begroting
Echten
Amoveren rwzi
Onderzoeks- en innovatieagenda
Onderzoeks- en innovatieagenda
Assetmanagement
Rekenkamer (implementatie)
Rekenkamer (vergoedingen)
Informatievoorziening:
structuurverbetering
Informatievoorziening:
aanbesteding ICT- applicaties
Informatievoorziening: aanbesteding
ICT- applicaties (dubbele licenties)
Informatievoorziening:

2023

2024

2025

2026

€ 300

€ 225

€ 80

€ 100
€ 100
€ 450

€ 100
Pm
€ 100
€ 450

€ 100
Pm
€ 100
€ 450

€ 100
Pm
€ 100
€ 450

-€ 250

-€ 250

-€ 250

-€ 250

€ 150
€ 120
€ 100
€ 100
€ 150
€ 20

€ 200
€ 140
€ 100
€ 100

€ 40
€ 140
€ 100
€ 100

€ 40
€ 125
€ 100
€ 100

Pm

Pm

Pm

€ 490

€ 490

€ 490

€ 490

€ 725

€ 1.340

€ 1.375 € 1.375

€ 560

€ 560

€ 560

€ 200

€ 135

€ 135

€ 135
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GAP analyse / Proces automatisering
M&O Informatievoorziening: telefoons G&D
M&O Informatievoorziening: telefoons
activering
M&O Arbeidsmarkt
M&O Contractmanagement
Totaal
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€ -100

€ -100

€ -100

€ -100

€ 15

€ 25

€ 40

€ 40

€ 425
€ 100
€ 3.755

€ 225
€ 100
€ 3.940

€ 225
€ 225
€ 100
€ 100
€ 3.685 € 3.030
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3. Financiële uitgangspunten
Dividend Nederlandse Waterschapsbank

In de begroting 2022-2025 rekenen we met het dividendresultaat over het
jaar 2020 van € 2,3 miljoen. De NWB heeft ons inmiddels gemeld dat het
resultaat over 2021 lager uit zal vallen. In de begroting 2023-2026 blijven wij
voorlopig uitgaan van de geraamde € 2,3 mln.

Loonkosten en nieuwe cao voor waterschappen

Wij hebben hiervoor al toegelicht dat de nieuwe cao voor waterschappen tot
meerkosten leidt. De gehanteerde index voor het jaar 2022 blijkt
ontoereikend en dat heeft ook een structureel effect in de jaren daarna. In de
meerjarenraming 2023-2026 gaan wij uit van het CPB (loonvoet sector
overheid) en zij verwachten voor 2023 een stijging van 3,6%. Meerjarig gaan
wij uit van 2%. Verder zijn we nog in afwachting van een bericht van het ABP
over de pensioen-premiestijging in 2023. Dit kan nog tot een aanpassing in de
begroting leiden.

Indexering budgetten goederen & diensten

Wij indexeren de goederen & diensten budgetten selectief en hadden
hiervoor de afgelopen jaren een maximumbudget van € 800.000 beschikbaar.
De inflatiedoelstelling van de CPB ligt op 2,4% (Inflatie, nationale
consumentenprijsindex, maart 2022). Voor 2023 en volgende jaren rekenen
we met een inflatie conform dit streefcijfer en laten we het maximumbedrag
van jaarlijks € 800.000 los. Wij vinden de lijn van selectieve indexering in een
tijd van hoge inflatie niet meer reëel. Voor 2022 zijn wij nog wel uitgegaan
van een selectieve indexering van 2% met een maximum van € 800.000,
terwijl het CPB voor 2022 een inflatie veronderstelt van 5,2%. Dat betekent
dat de indexering van de budgetten over 2022 beneden het vereiste niveau
blijft. Door dit niet te compenseren zullen wij de extra inflatie van dit jaar
binnen de bestaande budgetten moeten zien op te vangen.
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Indexering investeringskredieten

Voor investeringskredieten hanteren wij de prijsindex grond- weg- en
waterbouw hanteren. Het CBS verwacht voor deze categorie een prijsstijging
van 6,1%. Wij kiezen er voor om niet alle investeringen bij voorbaat te
verhogen, maar nemen hiervoor één post prijsstijgingen investeringen in de
begroting op. Vervolgens zal per krediet worden bezien of prijscorrectie
noodzakelijk is. De toedeling van de post aan individuele
investeringskredieten is vervolgens gemandateerd aan het DB.
Resumerend hanteren wij de volgende indexcijfers voor het jaar 2023:
- Loonkosten
3,6%
- Goederen & diensten
2,4%
- Investeringskredieten
6,1% (gemiddeld)

Rente

De rente op langlopende geldleningen is in 2022 gestegen ten opzichte van
2021 en loopt de laatste maanden weer iets op. Er is veel onzekerheid op dit
moment door o.a. de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dit maakt het lastig
om een renteprognose te doen. Op basis van de huidige fixe geldlening met
een looptijd van 20 jaar hebben wij een renteprognoses gemaakt. Dit leidt tot
hogere rentepercentages dan bij de begroting 2022 zijn ingeschat. De
gehanteerde rentepercentages in de begrotingsbrief 2023 zijn:





2023:
2024:
2025:
2026:

2,2%
2,4%
2,7%
3,0%

(in huidige begroting 1,4%)
(in huidige begroting 1,8%)
(in huidige begroting 2,2%)
(in huidige begroting 2,2%)
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Concerncorrectie

Het ramen van projecten vindt plaats op basis van vastgestelde methodieken.
We hebben ervaren dat de gehanteerde ramingen kunnen worden bijgesteld
met een concerncorrectie. Dit omdat:
 niet alle kredieten volledig worden uitgeput, doordat niet alle risico’s
optreden en hierdoor de risicoreservering vrijvalt.
 subsidies op voorhand niet worden geraamd in de begroting (verder
weg) en die komen in werkelijkheid wel binnen.
 de realisatie van projecten gemiddeld genomen achterblijft bij de
planning.
Voor investeringen is de concerncorrectie als volgt:
 2023 en 2024: -/- 15%
 2025 en 2026: -/- 20%
Bij het berekenen van de kapitaallasten en het beoordelen van de
vermogenspositie hebben we rekening gehouden met deze correcties.

Begrotingsbrief 2023-2026
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4. Ontwikkeling kapitaallasten en
schuldpositie
Het grote investeringsprogramma van WDODelta resulteert in toenemende
kapitaallasten en een oplopende schuldpositie. Een ontwikkeling waarmee
ook andere waterschappen hebben te maken. Op verzoek van het algemeen
bestuur hebben wij dit jaar een nieuw onderzoek laten uitvoeren naar de
verwachte ontwikkeling van de schuldpositie, de kapitaallasten en de
belastingtarieven van ons waterschap. Omdat de toekomst zich niet laat
voorspellen, is hierbij gebruik gemaakt van scenario-analyses. Het startpunt
vormt het zogenaamde Nul-scenario dat uitgaat van het huidige beleid en de
vastgestelde begroting 2022-2025. Vervolgens hebben wij om zicht te krijgen
op de toekomstige werkelijkheid, een aantal scenario’s ontwikkeld. Bij het
bepalen van die toekomstscenario’s zijn 2 kernonzekerheden waar WDODelta
heeft te maken leidend:
 de ontwikkeling van de rente/inflatie;
 de ontwikkeling van het investeringsvolume/de financieringsbehoefte.
Vervolgens is bepaald welke trends waarmee WDODelta heeft te maken de
grootste impact hebben op ons investeringsvolume en daarmee op onze
financieringsbehoefte. Dit zijn de volgende trends:
 de snelheid en impact van de klimaatverandering
 de rol die de (hogere) overheid wel/niet pakt (en daarmee de mate
waarin zij financieel bijdraagt aan de opgaven van ons waterschap)
Op basis van deze factoren is er een viertal scenario’s uitgewerkt, met de
investeringsomvang (hoge of onveranderde financieringsbehoefte) en het
renteniveau (hoge of lage rente) als variabelen. Voor elk van deze scenario’s
is het effect op de volgende financiële indicatoren berekend:
 de ontwikkeling van de schuldpositie;
 de ontwikkeling van de kapitaallasten;
 de ontwikkeling van de belastingtarieven.
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Voor elk van deze scenario’s geldt dat het geen voorspellingen, maar
voorstellingen van de toekomst zijn. Elk scenario is gebaseerd op aannames,
waarvan zeker is dat die nooit allemaal overeen zullen komen met de
werkelijkheid. Tegelijkertijd schetsen die scenario’s wel een duidelijk beeld
van de richting waar het waterschap zich in de toekomst naar toe beweegt
voor wat betreft de ontwikkeling van de schuldpositie. Dit toekomstbeeld is
behulpzaam bij het voeren van een bestuurlijke discussie over de vraag of de
verwachte ontwikkeling van de schuldpositie wel of niet acceptabel is.
De belangrijkste conclusies van het van het onderzoek zijn:
1. Realisatie van de gestelde doelen uit de Watervisie vraagt om
tariefstijgingen die ver boven de inflatie liggen.
2. In elk scenario neemt de netto-schuldquote sterk toe (naar 350% - 575%).
3. De kapitaallasten zullen blijven stijgen en een toenemend aandeel van de
totale lasten gaan vormen (oplopend naar 23%-38%).
4. Bij een beperkte tariefstijging is het niet mogelijk alle ambities uit de
Watervisie te realiseren.
Het algemeen bestuur bepaalt of zij de voorziene ontwikkeling van de
schuldpositie van ons waterschap wel of niet acceptabel vindt. Bij de keuze
om de risico’s die hiermee gepaard gaan te accepteren, dan zijn er geen
maatregelen nodig. Bij de keuze om de ontwikkeling van de schuldpositie te
dempen, dan kunnen hiervoor onder meer de volgende beheersmaatregelen
worden genomen:
I. Bijstellen van de ambities en doelen uit de Watervisie en het WBP.
II. Bij toekomstige investeringen minder kosten activeren (en daarmee
doorschuiven naar de toekomst), in combinatie met een verhoging van
de tarieven op de korte termijn door:
 de jaarlijkse HWBP-bijdrage niet meer te activeren, maar direct ten
laste van de exploitatie te brengen;
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 de activeringsdrempel van projecten te verhogen (is nu €50.000);
 vervangingsinvesteringen geheel ten laste van de exploitatie laten
komen en niet meer activeren;
 een groter deel van de eigen uren van ons waterschap ten laste van
de exploitatie laten komen en niet meer activeren;
 bepaalde specifieke kosten (bijv. onderzoekskosten, onderhoud,
baggeren, bouwrente, afkoopsommen) in alle gevallen niet meer
activeren en volledig ten laste van de exploitatie laten komen.
III. Het versneld verhogen van de belastingtarieven.
IV. Overige oplossingsrichtingen, zoals bijvoorbeeld onderzoeken of
financieringsconstructies waarbij rentes langdurend vastgelegd kunnen
worden voor de toekomst aantrekkelijk zijn voor WDODelta. Gezien de
recente succesvolle herstructurering van onze leningenportefeuille, mag
van dit type financieringsconstructies niet teveel verwacht worden.
Tijdens de Deltabijeenkomst over de schuldpositie is ook aandacht besteed
aan beheersmaatregelen die genomen kunnen worden om de ontwikkeling
van de schuldpositie te matigen. Om het AB inzicht te bieden in de financiële
consequenties van mogelijke beheersmaatregelen zullen wij hier in de
aanloop naar de begroting 2023 een doorrekening van maken.

Begrotingsbrief 2023-2026
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5. Financieel kader 2023-2026
In dit hoofdstuk brengen wij het financieel kader voor de jaren 2023-2026 in
beeld zoals dat voortvloeit uit deze begrotingsbrief. Wij schetsen eerst de
lasten- en batenontwikkeling ten opzichte van de lopende begroting en
daarna de consequenties hiervan voor de tariefontwikkeling en de
egalisatiereserves.

5.1. Financieel kader begrotingsbrief 2023-2026

De begroting 2022-2025 vormt het vertrekpunt voor het financieel kader van
deze begrotingsbrief. De mutaties ten opzichte van de lopende begroting
hebben wij in de voorgaande hoofdstukken in beeld gebracht. Dit levert voor
de komende jaren het volgende financiële kader op:
Financieel kader
begrotingsbrief 2023-2026
(bedragen * € 1 mln.)

2024

2025

2026

€ 140,21

€ 142,76

€ 146,02

€ 147,05

+ Budget bestuursbesluiten na begroting

€ 0,72

€ 0,92

€ 1,95

€ 2,14

+ Budget vanwege autonome
ontwikkelingen

€ 4,70

€ 4,47

€ 5,31

€ 7,15

+ Budget vanwege nieuw beleid

€ 3,76

€ 3,94

€ 3,69

€ 3,03

+ Bijstellen kapitaallasten

€ 0,54

€ 0,78

€ 1,86

€ 5,97

€ 149,93

€ 152,86

€ 158,83

€ 165,33

Financieel kader begroting 2022-2025

Financieel kader begrotingsbrief 2023-2026

2023

Ontwikkeling financieel kader
begroting in de tijd (in € mln.)

2022

1. Begrotingsbrief 2023-2026
2. Begroting 2022-2025
3. Begrotingsbrief 2022-2025

2023

2024

2025

2026

€ 149,93 € 152,86 € 158,83 € 165,33
€ 135,3

€ 140,2

€ 142,8

€ 146,0

€ 135,2

€ 139,3

€ 142,7

€ 148,2

De ophoging van het financieel kader in deze begrotingsbrief wordt met
name veroorzaakt door extra budget voor autonome ontwikkelingen, nieuw
beleid en bijstelling van de kapitaallasten.
In grafiekvorm ziet de ontwikkeling van het financiële kader er als volgt uit:

Hiermee stijgt het financieel kader voor het jaar 2023 dus van € 140,2 mln. in
de begroting 2022-2025 naar € 149,9 mln. in deze begrotingsbrief (+ 6,9%).
In de volgende tabel vergelijken wij het financieel kader van deze
begrotingsbrief met de financiële kaders van de lopende begroting en die van
de begrotingsbrief 2022.
Begrotingsbrief 2023-2026
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Ontwikkeling kostensoorten
volgens begrotingsbrief 2023-2026
(* € 1.000)
Personeelslasten

Goederen & diensten

Kapitaallasten

€ 80,000
€ 60,000
€ 40,000
€ 20,000
€0

Specificatie lasten naar kostensoorten
In de volgende tabel splitsen wij de totale lasten naar de kostencategorieën
kapitaallasten, goederen & diensten en personele lasten.

2023

2024

2025

2026

Specificatie kosten per taak
Onderstaand zijn de in deze begrotingsbrief geraamde kosten gespecificeerd
naar de taken watersysteembeheer en zuiveringsbeheer.

Ontwikkeling kostensoorten volgens de begrotingsbrief 2023-2026
(bedrag* € 1.000)
Personeelslasten

2023
€ 53.618

2024
€ 54.314

2025
€ 55.338

2026
€ 56.282

Goederen & diensten

€ 63.470

€ 63.872

€ 65.595

€ 66.861

Kapitaallasten

€ 37.549

€ 39.255

€ 42.485

€ 46.773

€ 125

€ 125

€ 125

€ 125

-€ 4.834

-€ 4.710

-€ 4.710

-€ 4.710

€ 149.928

€ 152.856

€ 158.832

€ 165.331

Onvoorzien en dotaties
Inkomsten
TOTAAL

In grafiekvorm ziet de ontwikkeling van de kostensoorten er als volgt uit:
Begrotingsbrief 2023-2026
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Kosten per taak volgens
de begrotingsbrief 2023-2026 (* € 1.000)
€ 180,000
€ 160,000
€ 140,000
€ 120,000
€ 100,000
€ 80,000
€ 60,000
€ 40,000
€ 20,000
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2023

2024

2025

2026
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5.2. Tarief ontwikkeling

Wij hebben voor de belastingtarieven zoals gebruikelijk een drietal varianten
uitgewerkt. Hierbij gaan wij ervan uit dat de HWBP-bijdrage ook de komende
jaren geactiveerd wordt. De eerste variant gaat uit van inzet van de
egalisatiereserve op basis van de begroting 2022-2025. De tweede variant
gaat uit van geen inzet van tariefegalisatie (kostendekkende tarieven). In
variant 3 zetten wij in op een gelijkmatige ontwikkeling van de tarieven via
inzet van de egalisatiereserves. Uiterlijk in het begrotingsjaar 2026 moeten de
tarieven volgens de provinciale norm volledig kostendekkend zijn. Er kan dan
geen sprake meer zijn van tariefegalisatie. Net als voorgaande jaren heeft de
derde variant de voorkeur van ons als DB.
De uitgangssituatie voor de egalisatiereserves ramen wij per 1 januari 2023
op:
 Watersysteembeheer € 10,476 mln.
 Zuiveringsbeheer
€ 5,160 mln.
De uitgangssituatie voor de reservepositie is gebaseerd op de uitkomst van
de jaarrekening 2021. Voor het jaar 2022 is in de begroting rekening
gehouden met de volgende onttrekkingen aan de egalisatiereserves:
 Watersysteembeheer € 4,0 mln.
 Zuiveringsbeheer
€ 1,35 mln.
De doorrekening van tarieven voor de taak watersysteembeheer is gebaseerd
op de uitgangspunten van de kostentoedeling 2022. Dit betekent dat de
volgende verdeling is aangehouden:
 ingezetenen
35,00%
 gebouwd
47,98%
 ongebouwd
16,65%
 natuur
0,37%.
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Variant 1: Inzet egalisatiereserves volgens begroting 2022-2025
In deze variant wordt de egalisatiereserve Watersysteembeheer als volgt
ingezet: 2023: € 3,25 mln. en in 2024: € 1,5 mln. Daarna geen inzet meer. De
verwachte stand van de egalisatiereserve per begin 2026 is € 10,47 mln.
Hierbij gaan we ervan uit dat de onttrekking in 2022 conform de raming (€ 4,0
mln.) in de begroting zal plaatsvinden. Voor de taak Zuiveringsbeheer gaat de
meerjarenbegroting (2023-2026) uit van de volgende onttrekkingen: € 0,85
mln. in 2023, € 0,35 mln. en in 2024 en € 0,5 mln. . Hiermee bedraagt het
saldo van de egalisatiereserve zuiveringsbeheer per begin 2026 € 3,96 mln.
In onderstaande tabel zijn de consequenties van deze variant voor de
tariefontwikkeling per profiel in de jaren 2023-2026 in beeld gebracht.

Profielen

VARIANT 1
Inzet egalisatiereserve volgens MJB 2022-2025
2022 2023 2024 2025

eenpers.h.h. huurwoningen
eenpers.h.h. koopwoningen
meerpers.h.h. huurwoningen
meerpers.h.h. koopwoningen
agrarisch bedrijf
natuurterrein
groothandel
productiebedrijf

169,56
275,56
289,76
395,76
3.625,89
521,00
1.438,30
23.118,00

10,5%
6,5%
10,2%
7,5%
12,4%
13,1%
2,9%
7,7%

2,5%
0,8%
1,7%
0,8%
4,1%
4,4%
-1,3%
0,1%

4,1%
2,7%
4,5%
3,4%
4,6%
4,7%
1,6%
4,1%

2026
3,2%
1,8%
3,5%
2,4%
3,8%
3,9%
0,6%
2,9%
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In de volgende tabel wordt aangegeven wat de tarieven in 2023 zullen zijn
volgens deze variant en wat de procentuele stijging is ten opzichte van 2022.

Tarieven

VARIANT 1
Inzet egalisatiereserve volgens MJB 2022-2025
2022 2023

Inwoners
Agrarisch en overig ongeb. binnendijks
Agrarisch en overig ongeb. buitendijks
Agrarisch en overig ongeb. binnendijks wegen
Agrarisch en overig ongeb. buitendijks wegen
Bos en natuur
gebouwd per € 100.000 waarde binnendijks
gebouwd per € 100.000 waarde buitendijks
Zuiveringsheffing

109,46 121,39
81,90 92,67
20,47 23,17
163,80 185,33
40,95 46,33
5,21
5,89
42,40 42,40
10,60 10,60
60,10 66,02

Profielen
Mutatie
10,9%
13,1%
13,2%
13,1%
13,1%
13,1%
0,0%
0,0%
9,9%

Dit betreft de procentuele stijging van de tarieven en dus niet de stijging van
de te betalen waterschapsbelasting. Die blijkt (per profiel) uit de eerste tabel.
Variant 2: Geen inzet egalisatiereserves
Er vindt in deze variant geen inzet van egalisatiereserves plaats. In alle jaren
is telkens sprake van kostendekkende tarieven. Daardoor is eind 2025 de
stand van de egalisatiereserves gelijk aan de verwachte situatie per 1-1-2023,
t.w. watersysteembeheer circa € 10,476 mln. en zuiveringsbeheer circa € 5,16
mln. Hierna geven wij de ontwikkeling van de tarieven volgens deze variant
weer.
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VARIANT 2
Alle jaren kostendekkend / geen inzet egalisatiereserve
2022 2023 2024 2025

eenpers.h.h. huurwoningen
eenpers.h.h. koopwoningen
meerpers.h.h. huurwoningen
meerpers.h.h. koopwoningen
agrarisch bedrijf
natuurterrein
groothandel
productiebedrijf

169,56
275,56
289,76
395,76
3.625,89
521,00
1.438,30
23.118,00

13,7%
9,9%
12,8%
10,4%
16,4%
17,1%
6,0%
9,8%

0,8%
-0,9%
0,4%
-0,7%
2,2%
2,3%
-2,9%
-1,1%

2,8%
1,3%
3,5%
2,2%
3,0%
3,2%
0,3%
3,2%

2026
3,2%
1,8%
3,5%
2,4%
3,8%
3,9%
0,6%
2,9%

VARIANT 2
Alle jaren kostendekkend / geen inzet egalisatiereserve
Tarieven
2022 2023 Mutatie
Inwoners
Agrarisch en overig ongeb. binnendijks
Agrarisch en overig ongeb. buitendijks
Agrarisch en overig ongeb. binnendijks wegen
Agrarisch en overig ongeb. buitendijks wegen
Bos en natuur
gebouwd per € 100.000 waarde binnendijks
gebouwd per € 100.000 waarde buitendijks
Zuiveringsheffing

109,46 125,83
81,90 96,05
20,47 24,01
163,80 192,11
40,95 48,03
5,21
6,10
42,40 44,00
10,60 11,00
60,10 67,04

15,0%
17,3%
17,3%
17,3%
17,3%
17,1%
3,8%
3,8%
11,5%

24

Variant 3: Inzet egalisatiereserves voor stabiele tariefsontwikkeling
In deze variant wordt de egalisatiereserve watersysteembeheer zodanig
ingezet dat de tariefstijging gelijkmatiger wordt. Daarbij is er gezien alle
onzekerheden voor gekozen het eerste jaar meteen een relatief groot bedrag
aan de egalisatiereserve te onttrekken. Het gaat om een inzet van € 7,5 mln.
in 2023 en € 2,5 mln. in 2024. Vanaf het jaar 2025 wordt geen egalisatie
ingezet en zijn de tarieven kostendekkend. Als er in 2022 conform de
begroting een bedrag van € 4,0 mln. aan de reserve wordt onttrokken is de
verwachte stand van de egalisatiereserve bijna € 0,5 mln. per begin 2025.
Voor de taak Zuiveringsbeheer wordt de egalisatiereserve als volgt ingezet:
2023 € 3,0 mln. en 2024 € 2,0 mln. Vanaf het jaar 2025 wordt geen egalisatie
ingezet en is het tarief kostendekkend. De verwachte stand van de
egalisatiereserve zuiveringsbeheer is daarmee € 0,2 mln. per begin 2025,
rekening houdend met de begrote onttrekking van € 1,35 mln. in 2022.
Ook dit jaar ligt het voor de hand om voor deze tariefvariant te kiezen. In de
volgende tabel geven wij de ontwikkeling van de te betalen
waterschapsbelasting per profiel weer.
VARIANT 3
Gestage ontwikkeling / inzet ER in 2023-2024, 2025 en 2026 kostendekkend
2022
2023 2024 2025 2026
Profielen
eenpers.h.h. huurwoningen

169,56

5,6%

5,4%

6,0%

3,2%

eenpers.h.h. koopwoningen

275,56

1,6%

4,1%

4,2%

1,8%

meerpers.h.h. huurwoningen

289,76

5,6%

3,9%

6,9%

3,5%

meerpers.h.h. koopwoningen

395,76

2,8%

3,3%

5,5%

2,4%

3.625,89

7,0%

8,1%

5,9%

3,8%

521,00

7,5%

8,6%

5,9%

3,9%

1.438,30

-1,7%

1,7%

3,3%

0,6%

23.118,00

3,3%

1,7%

6,8%

2,9%

agrarisch bedrijf
natuurterrein
groothandel
productiebedrijf
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In onderstaande tabel wordt de procentuele tariefstijging in 2023 ten
opzichte van het jaar 2022 weergegeven.
VARIANT 3
Gestage ontwikkeling / inzet ER in 2023-2024, 2025 en 2026 kostendekkend
Tarieven
2022 2023 Mutatie
Inwoners
Agrarisch en overig ongeb. Binnendijks
Agrarisch en overig ongeb. Buitendijks
Agrarisch en overig ongeb. binnendijks wegen
Agrarisch en overig ongeb. buitendijks wegen
Bos en natuur
gebouwd per € 100.000 waarde binnendijks
gebouwd per € 100.000 waarde buitendijks
Zuiveringsheffing

109,46
81,90
20,47
163,80
40,95
5,21
42,40
10,60
60,10

115,59
88,23
22,06
176,47
44,12
5,60
40,40
10,10
63,43

5,6%
7,7%
7,8%
7,7%
7,7%
7,5%
-4,7%
-4,7%
5,5%

Voor de duidelijkheid: de 1e tabel geeft per profiel weer wat de procentuele
stijging van de betalen waterschapsbelasting is en de 2e tabel geeft aan wat
de procentuele stijging van de verschillende tarieven bedraagt.
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6. Risico’s
In deze begrotingsbrief hebben wij uitgebreid stil gestaan bij de onzekere
wereldsituatie van dit moment. Schaarste aan grondstoffen, ongekende
prijsstijgingen en krapte op de arbeidsmarkt vormen voor ons waterschap
een groot risico bij de realisatie van onze opgaven en de uitvoering van onze
reguliere werkzaamheden. Nieuwe maatschappelijke opgaven, de dynamiek
in onze omgeving en de veranderende rol van het waterschap, leggen
bovendien een steeds grotere druk op onze organisatie. Daardoor lopen wij
een steeds groter risico op budget- en kredietoverschrijdingen en het niet
conform planning kunnen realiseren van ons werk.
De stikstof problematiek en de PFAS-richtlijnen zullen de komende jaren een
punt van zorg blijven in de uitvoering van onze taken en opgaven.
Wij gaan circa 30 ICT- applicaties vervangen de komende jaren. Daarmee is
de kans aanwezig dat wij hiervoor een nieuwe bedrijfsapplicatie gaan
gebruiken, dan wij nu gebruiken. Dit kan impact hebben op onze
bedrijfsvoering. Zo moeten wij bijvoorbeeld op korte termijn ons
onderhoudsbeheerssysteem opnieuw aanbesteden en kan de keuze voor een
nieuwe
bedrijfsapplicatie
impact
hebben
op
het
lopende
implementatieproces van assetmanagement.

Als laatste risico noemen wij de overige keringen. De overige keringen zijn
onderdeel van het watersysteem. Onlangs is door het DB besloten de
toetsing
van de overige keringen te integreren in de reguliere NBW activiteiten.
Een indicatie van de hier uit voortvloeiende kosten voor (herstel)maatregelen
aan de overige keringen komen vanuit dit proces in beeld. De planning is dat
we in 2023 de actualisatie NBW opstarten en dat we de tweede helft van de
planperiode (dus tot 2027) hiervan de resultaten kunnen opleveren. Verder
wordt gewerkt aan opname van de overige keringen in de legger en het
opstellen van een beheerplan.
Verder noemen wij het risico dat de overdracht van het onderhoud van
bruggen aan medeoverheden tot extra kosten gaat leiden. Het tempo
waarmee die overdracht gaat plaatsvinden, bepaalt of en in welke mate hier
sprake van zal zijn.
Tot slot merken wij op dat gezien alle onzekerheden het risicoprofiel van ons
waterschap wijzigt. Bij het opstellen van de begroting zullen wij onze risico’s
actualiseren en dat kan ertoe leiden dat het benodigd weerstandsvermogen
toeneemt.

Enige tijd terug is het peilbeheer van de Drentse kanalen overgedragen van
de provincie Drenthe naar ons waterschap. Destijds is een inspectierapport
opgesteld om de staat van de gemalen vast te stellen. Inmiddels is de
inspectie geactualiseerd en hieruit blijkt dat er fors meer werkzaamheden
uitgevoerd moeten worden. Wij gaan dit nader analyseren en uitwerken en
zullen met de partners van Waterakkoord Drenthe (omliggende
waterschappen) in gesprek gaan over hun financiële bijdrage.
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