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INLEIDING

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2022. Met deze rapportage informeren
we u over de voortgang van de programmamaatregelen, de financiële stand van
zaken en de risico’s waar ons waterschap mee te maken heeft. Het werk van ons
waterschap  wordt  gekenmerkt  door  prijsstijgingen,  leveringsonzekerheid  en
krapte op de arbeidsmarkt. Verder heeft de droogtecalamiteit  deze zomer veel
gevraagd van onze medewerkers. 

Zoals  gebruikelijk  wordt  de  tweede  bestuursrapportage  in  de  vorm  van  een
rapport  met  een  bijlage  aangeboden.  In  de  rapportage  staan  de  bestuurlijk
relevante  ontwikkelingen  centraal.  In  de  bijlage  is  de  voortgang  van  de
maatregelen opgenomen. 

ONTWIKKELINGEN EN MAATREGELEN PROGRAMMA’S

In  de  begroting  2022  zijn  maatregelen  opgenomen  om  de  doelen  van  ons
waterschap  te  kunnen  realiseren.  Deze  doelen  hebben  betrekking  op  onze
wettelijke taken voor voldoende water, schoon water en waterveiligheid. Maar
ook  onze  maatschappelijke  doelen  zijn  nadrukkelijk  uitgewerkt,  bijvoorbeeld
onze  doelen  voor  duurzaamheid,  circulaire  bedrijfsvoering,  klimaatadaptatie,
educatie  en  voorlichting.  De  voortgang  van  deze  maatregelen  uit  de
programmabegroting zijn via het stoplichtmodel uitgevraagd. In de rapportage
wordt  een  overzicht  gegeven  van  de  voortgang.  De  toelichting  op  alle
maatregelen kunt u vinden in de bijlage bij deze bestuursrapportage.

De volgende grafiek geeft de uitkomsten weer:

Maatregel  i s  ui tgevoerd of loopt 
volgens  schema

Maatregel  loopt a chter op s chema 
of da t i s  de verwachti ng

Maatregel  wordt naar verwa chti ng 
niet gerea l i seerd di t ja ar

WS WK WV M&O

Totaalbeeld

Van de 26 maatregelen scoren er 19 groen en 7 oranje.  Ten opzichte van de
eerste  bestuursrapportage  zijn  er  vier  maatregelen  van  groen  op  oranje
overgegaan (drie in programma Watersysteem en één in programma M&O) en is
er  één  maatregel  van  rood  naar  oranje  overgegaan  (cyber-weerbaarheid  in
programma (M&O).

Watersysteem

Drie van de zes in de begroting opgenomen maatregelen voor het programma
Watersysteem lopen  voor  2022  volgens  planning.  Inmiddels  zijn  er  afspraken
gemaakt  met  de  provincie  Overijssel  over  een  meer  passende  verplichte
herzieningstermijn  van  peilbesluiten.  Ook  zijn  tussen  het  Rijk,  Provincies  en
Waterschappen  nieuwe  afspraken  gemaakt  over  de  waterverdeling  in  Noord
Nederland en is,  op basis  hiervan,  de omgevingsverordening van de provincie
Overijssel  geactualiseerd.  De  provincie  Drenthe  volgt  in  2023.  Ook  is  het
Haarvaten Op Peil programma (HOP) gestart. 

Tweede bestuursrapportage 2022 WDODelta



4

Bij  twee  maatregelen,  respectievelijk  Optimalisatie-ambities  voor  waterbeheer
onder  normale  omstandigheden  (GGOR)  en  de  stroomgebiedsvisie  voor  de
‘Sallandse Weteringen’ is de verwachting dat deze later worden opgeleverd dan
gepland. De reden hiervoor is dat het ministerie van I&W momenteel principes
en richtlijnen opstelt, die we willen betrekken bij de uitwerking van deze twee
maatregelen.   

Een  punt  van  aandacht  blijft  het  tempo  van  de  uitvoering  van  het  WOM-
programma  richting  2027.  Door  een  vertraging  in  de  oplevering  van
modelberekeningen,  is  de  oplevering  van  een  aantal  voorverkenningen
vertraagd. Ook tijdige grondverwerving ten behoeve van KRW-maatregelen blijft
lastig, ondanks de in gang gezette maatregelen voor versnelling. Voor de NBW-
opgave  is  het  risico  van  onvoldoende  grondverwerving  overigens  kleiner,
vanwege de optie tot normaanpassing. Het tempo van het realiseren van de ZON
maatregelen, is gekoppeld aan het tempo van KRW en NBW. In het verlengde van
de afspraken met de provincie Overijssel, is het nemen van peilbesluiten deels
getemporiseerd.  Dit  in  afwachting  van  meer  duidelijkheid  over  de
gebiedsontwikkelingen (NPLG, Gebiedstafels en veenweide visie).   

Waterketen

De vier maatregelen van Waterketen lopen op 1 na op schema. Zo zullen zowel
de  actualisatie  van  het  afvalwater  bedrijven  als  de  kredietaanvraag  voor  de
sliblijn Echten in Q4 aan het bestuur worden voorgelegd. 

De  samenwerkingsovereenkomst  binnen  Fluvius  is  recentelijk  ondertekend.
Alleen de OAS Steenwijk (o.a. om zicht te krijgen op de hydraulische belasting van
de  rwzi)  wordt  dit  jaar  niet  gezamenlijk  uitgevoerd,  omdat  de  gemeente
Steenwijkerland daar onvoldoende capaciteit voor heeft. 

Met  betrekking  tot  assetmanagement  stond  een  update  voor  de  AMPs
rioolgemalen en transportleidingen en een eerste versie van de AMP rwzi’s op de
planning. Door de capaciteitsproblemen bij  het  specialistenteam hebben deze
alle drie niet voldoende voortgang geboekt en worden in 2023 verder opgepakt. 

Bij  de eerste bestuursrapportage maakten we melding van schade aan de be-
luchtingsplaten en leidingwerk bij de rwzi Kampen. De reparatiewerkzaamheden
zijn in goed overleg met de aannemer uitgevoerd. De oorzaak van de ontstane
problemen is  onderzocht. Daaruit bleek dat er enerzijds een constructiefout aan-
wezig was en anderzijds in de proces-automatisering bepaalde veiligheden niet
goed waren ingesteld. Omdat de problemen dus niet volledig aan de aannemer
verwijtbaar  zijn,  zijn  de  herstelkosten  gelijkelijk  verdeeld  en  gedekt  uit  een
bestaand krediet voor onvoorziene investeringen binnen de waterketen.

Waterveiligheid

Alle maatregelen voor Waterveiligheid lopen grotendeels volgens planning. De
afronding van de landelijke beoordelingsronde voor de primaire keringen en het
in beeld brengen van het nieuwe veiligheidsbeeld voor de actualisatie van de
programmering van het HWBP verwachten wij  tijdig op te kunnen leveren.

De besluitvorming over het nieuwe HWBP-project Mastenbroek-IJssel (traject aan
de IJssel tussen Zwolle en Kampen aan de zijde van de polder Mastenbroek) is
begin november voorzien.

Ook het inzichtelijk maken van de potentiële scopereductie van het HWBP door
het ontwikkelen van kennis, innovaties en andere onderzoeken op het gebied van
waterveiligheid loopt als voorzien. 

Mogelijke extra kosten voor het HWBP zijn, net zoals bij andere grote projecten,
de stijgende grondstof- en energieprijzen en rentelasten. 

Voor het project IJsselwerken Zwolle-Olst, is met de programmadirectie van het
HWBP  overeenstemming  bereikt  over  onze  subsidieaanvraag  voor  de  plan-
uitwerking.

M&O

Voor programma M&O geldt dat  de realisatie van de meeste maatregelen op
schema ligt. Er wordt gewerkt aan een eind 2022 op te leveren uitvoeringskader
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Duurzaam doen.  Eén onderdeel:  de  pilot  cellulose,  is  in  afstemming  met  het
bestuur tijdelijk on-hold gezet door personele schaarste binnen de waterketen.
De  doelstelling  energieneutraal  2025  (elektriciteit)  zal  met  de  bouw  van
windmolenpark Staphorst  worden behaald.  Dit  betreft het in 2017 opgestelde
doel van 42KwH. 

Echter de huidige  energie-vraagstukken en de toekomstige uitbreiding van de
vraag naar elektriciteit (bijv. voor Waterstof, Echten, en verdere elektrificatie van
het wagenpark) vragen een herijking van onze aanpak rondom opwek, buffering
en besparing van energie.

Aan diverse maatregelen rondom ICT en I-veiligheid wordt volop gewerkt: het
project  IAF  (informatie  als  fundament)  is  gestart,  waardoor  er  een  integrale
aanpak is voor onder andere werken vanuit architectuur, de aanpak van digitale
transformatie en I-veiligheid. Ondanks de personele krapte op alle terreinen, met
name ICT personeel en technisch middenkader, weten we wel stappen te zetten.
Om  met  name  technisch  personeel  te  interesseren  voor  het  uitdagende  en
maatschappelijk  relevante  werk  bij  waterschappen  is  vanaf  september  een
campagne opgezet “Echte techneuten gezocht, daar komt meer bij kijken!”. De
eerste  belangstellenden  hebben  zich  gemeld  en  de  opvolging  vanuit  de
organisatie is geborgd. 

Wij zijn als waterschap goed voorbereid op de Omgevingswet,  maar het is nog
steeds onzeker of de wet met ingang van 1/1/2023 daadwerkelijk zal worden
ingevoerd. De belangrijkste reden hiervoor   is de onzekerheid of het benodigd
digitaal systeem (DSO) landelijk voldoende is ontwikkeld.

Op  grond  van  ervaringen  krijgt  het  hybride  werken  geleidelijk  vorm.  Naast
aanpassingen  in  het  gebouw  en  ICT  voorzieningen  zoals  hybride  vergader-
mogelijkheden  wordt ook gewerkt aan herijking van de gedragsregels. De ver-
kiezingen van het bestuur (voorjaar 2023) worden intensief voorbereid.

FINANCIËLE RAPPORTAGE - ALGEMEEN

Er is een aantal ontwikkelingen die meerdere programma’s raken. Dit kan gaan
om ontwikkelingen waar meerdere programma’s financieel door geraakt worden
of om verschuivingen tussen de programma’s. Deze voordelen (V) en nadelen (N)
leveren samen een voordeel op van € 3.450K.

Onderschrijdingen vanwege personele krapte (V € 1.655K)
Vanwege grote krapte op de arbeidsmarkt staat er een aantal vacatures open
binnen ons waterschap. Voor de personele lasten betekent dit  dat de huidige
prognose  een  voordeel  ten  opzichte  van  de  begroting  van  circa  €  400K  op
salarislasten betreft. Bij de eerste bestuursrapportage gingen we nog uit van een
nadeel  van  €  1.100K  vanwege  de  nieuwe  CAO.  Per  saldo  betekent  dit  een
bijstelling van € 1.500K voordeel.

Dit heeft ook gevolgen voor onze goederen en diensten-budgetten. Zo hebben
wij  extra  moeten  inhuren  om  meerjarenonderhoudsplannen  voor  onze
gebouwen op te stellen en aanbestedingen te begeleiden (€ 240K N) en zijn er
extra kosten gemaakt om personeel te werven (€ 150K N). Daarentegen zijn er
minder uitgaven gedaan aan onderzoeken door externe bureau’s (V € 545K).

Algemene onderschrijding goederen en diensten (V 2.000K)
Voor  de  goederen en dienstenbudgetten verwachten wij  op  dit  moment  een
onderschrijding van € 2 miljoen verdeeld over de programma’s Watersysteem en
Waterketen.  Dit  heeft  haar  oorzaak  in  leveringsonzekerheid,  de  hierboven
genoemde krapte bij personeel en de inzet op de calamiteit droogte.

Onvoorziene vervangingen gebouwen (N € 235K)
Er  is  een  aantal  noodzakelijke,  onvoorziene  vervangingen  gedaan.  Voor  het
programma  Watersysteem  gaat  het  om  vervanging  van  wasplaatsen  en
dakonderhoud (N € 110K) en voor het programma M&O gaat het om aanschaf en
reparaties  van  toegangsmiddelen,  laadpalen  en  een  besturingssysteem  (N  €
125K).
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Bijdrage Het Waterschapshuis (V € 30K)
In de begroting wordt de volledige bijdrage voor het Waterschapshuis geraamd in
programma  M&O  omdat  op  dat  moment  nog  niet  bekend  is  hoe  de  inzet
verdeeld gaat worden over de verschillende programma’s. Inmiddels is duidelijk
dat de last voor de programma’s Watersysteem, Waterketen en Waterveiligheid
respec-tievelijk € 20K, € 140K en € 10K hoger worden. Binnen programma M&O
kan  vervolgens  €  200K  aan  bijdrage  worden  afgeraamd.  Per  saldo  is  dit  een
voordeel van € 30K.

FINANCIËLE RAPPORTAGE - PROGRAMMA’S

Naast  de  eerder  genoemde  grote  en  programma  overstijgende  afwijkingen
hebben we in deze bestuursrapportage ook te maken met een aantal afwijkingen
binnen de programma’s. Deze leveren samen € 210K nadeel op. Het gaat om de
volgende afwijkingen:

Programma Watersysteem
Haarvaten-Op-Peil (V € 100K)

Voor het programma Haarvaten-Op-Peil is een totaalbedrag van € 625K geraamd
voor de jaren 2022 tot en met 2027. Op dit  moment worden de uitvoerings-
programma’s  per  focusgebied  opgesteld  en  worden  dus  nog  geen  kosten
gemaakt, waardoor er een voordeel ontstaat van € 100K. 

Deelprogramma Klimaatadaptatie (V € 100K)

Vanwege personele krapte is er minder aandacht voor dit deelprogramma. Dit
heeft een onderschrijding van € 100K tot gevolg.

Hogere kosten DAW (N € 100K)

Net  als  in  voorgaande  jaren  vallen  de  kosten  voor  het  Deltaplan  Agrarisch
Waterbeheer hoger uit dan verwacht. Dit leidt tot een nadeel van € 100K.

Minder dan geraamde opbrengst Drentse Hoofdvaart (N € 210K)

In 2020 heeft WDODelta het peilbeheer van onder andere de Drentse Hoofdvaart
overgedragen  gekregen  van  de  provincie  Drenthe.  In  het  Waterakkoord  zijn
afspraken gemaakt met waterschappen Hunze en Aa’s, Fryslan, Noorderzijlvest
en Vechtstromen over een bijdrage in de kosten van de wateraanvoer naar die
waterschappen. 

Inmiddels hebben wij de afrekening over 2021 opgesteld en daarmee een beter
inzicht  in  hoeveel  m³  er  is  opgepompt.  Dit  is  minder  dan  waar  bij  de
oorspronkelijke raming vanuit is gegaan, waardoor ook de bijdrage € 210K lager
blijkt uit te vallen dan geraamd. 

Meerkosten stroom (N € 70K)

Vanwege de droogte is er meer stroom gebruikt dan in andere jaren. Dit leidt tot
een nadeel van € 180K. Daarentegen leidt de BTW-verlaging op energiekosten tot
een voordeel van € 110K. Per saldo resteert er een nadeel van € 70K.

Minder opbrengsten grond (N € 110K)

De geraamde opbrengsten van grondverkoop zijn gebaseerd op ervaringscijfers
van voorgaande jaren. Voor het jaar 2022 worden geen grote verkopen meer
verwacht, waardoor de opbrengst lager uitvalt dan geraamd.

Programma Waterketen
Kostenstijgingen en alternatieven (N € 350K)

Zowel  de  enorme  kostenstijgingen  als  het  niet  meer  kunnen  verkrijgen  van
benodigde materialen en grondstoffen zorgen er voor dat  de budgetten sterk
onder druk staan of dat er voor duurdere alternatieven gekozen moet worden
om de voortgang van  ons reguliere proces te borgen.
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Op dit moment verwachten we een overschrijding bij de onderhoudskosten (N €
100K),  chemicaliën  (N  €  150K)  en  voor  het  alternatief  i.v.m.  het  tekort  aan
ijzerzouten (N € 100K). 

Nieuwe  prijsstijgingen  of  het  nog  langer  niet  kunnen  verkrijgen  van  o.a.  de
ijzerzouten zullen tot een verdere overschrijding van de beschikbare budgetten
leiden.  De  verwachting  is  dat  chemicaliën  eind  2022  weer  kunnen  worden
geleverd. Mocht dit langer voortduren dan zal dit effect kunnen hebben op de
kwaliteit van het effluent (WBP doel D1).

Grensoverschrijdend afvalwater (N € 50K)

Voor wat betreft onze bijdrage in het kader van grensoverschrijdend afvalwater
zien we een overschrijding van € 50K. Dit  wordt  veroorzaakt  door ontvangen
rekeningen over voorgaande jaren.

Zonnepanelen

De levering van zonnepanelen is vertraagd waardoor de inkomsten ook pas later
zullen  starten.  Omdat  de  lagere  SDE  opbrengst  gecompenseerd  wordt  door
hogere opbrengst aan vermeden energiekosten is er sprake van een budgettair
neutraal effect. 

Project Hessenpoort (V € 275K)

Tijdens de recente besluitvorming over het krediet voor het onderzoeksproject
‘RWZI  Hessenpoort  als  Smart  Energy  Hub’  in  het  AB  van  20  september  is  al
gemeld dat de tot nu toe gemaakte kosten geactiveerd mogen worden. Dat levert
een voordeel in de exploitatie op. 

Subsidie anti-afhaak (V € 135K)
Het  doel  van  de  anti-afhaakregeling  waterschappen  is  het  tegengaan  van
kapitaalvernietiging van investeringen in rwzi’s en het voorkomen van de stijging
van de  zuiveringsheffing en van  de lasten  voor  gebonden  lozers.  De  regeling
omvat regels waaraan waterschappen zich moeten houden indien zij een subsidie

verleent aan een bedrijf  dat  op rwzi  loost  en voornemens is  om zelf  te gaan
(voor)zuiveren of te laten (voor)zuiveren.  

Omdat door de subsidieontvanger minder afvalwater aangeleverd wordt, daalt
het uit te keren subsidiebedrag.

Programma Waterveiligheid

Er zijn voor dit programma geen afwijkingen te melden.

Programma Maatschappij & Organisatie
Extra licentiekosten (N € 260K)

In de eerste bestuursrapportage is al een extra kostenpost van € 300K gemeld in
verband  met  de  aanschaf  van  softwarelicenties  o.a.  om  thuiswerken  te
faciliteren. Daarnaast stijgt het aantal medewerkers van WDODelta waardoor het
volume van de licenties eveneens toeneemt. Voor 2022 is de verwachting dat dit
tot een totale overschrijding van € 560K leidt.

Telefonie (N € 225K)

De kosten van telefonie vallen hoger uit omdat er bestellingen uit 2021 pas in
2022 geleverd zijn. Dit heeft bij de jaarrekening 2021 een voordeel opgeleverd en
leidt nu tot een nadeel van € 225K. 

Huur gebouwen (N € 90K)

Doordat HWBP Zwolle Olst uit het pand Van Deenlaan 166 is vertrokken, is deze
vleugel als vergaderruimte voor de gehele organisatie in gebruik genomen. De
huur hiervan kan hierdoor niet meer worden doorbelast aan het HWBP-project
en dat levert voor het lopende jaar een nadeel op in de exploitatie.

Corona (V € 125K)

Vanwege corona is het aantal excursies en evenementen achterwege gebleven.
Daarnaast zijn er ook minder kosten gemaakt aan de internationale activiteiten.
Dit levert samen een onderschrijding op van € 125K.
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Hogere bijdrage Aqualysis (V € 125K)

Dit jaar verricht WDODelta meer werkzaamheden voor Aqualysis dan voorgaande
jaren. Hiervoor ontvangen wij dus ook een hoger dan geraamde bijdrage.

Tweede bestuursrapportage 2022 WDODelta
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BELASTINGOPBRENGSTEN

GBLT heeft haar tweede voortgangsrapportage opgesteld. De prognose ligt voor
het  belastingjaar  2022  €  286.000  lager  dan  de  inschatting  bij  de  eerste
bestuursrapportage (maar per saldo  € 1.189.000 hoger t.o.v. de begroting). De
neerwaartse  bijstelling  wordt  voornamelijk  veroorzaakt  door  de  bijgestelde
verwachtingen voor de heffingstechnologische bedrijven bij de Zuiveringsheffing
i.v.m. aangebrachte saneringsmaatregelen (N € 392.000). Bij de Watersysteem-
heffing wordt een kleine plus verwacht vanwege meer ingezetenen en hogere
WOZ-waarde gebouwd binnendijks (V € 114.000)

Voor  de  belastingjaren  2019  tot  en  met  2021  komt  de  realisatie  inclusief
prognose  in  totaal  €  246.000  hoger  uit  dan  de  inschatting  in  de  eerste
bestuursrapportage. 

Het  uiteindelijke  financiële  resultaat  is  afhankelijk  van  de  oninbaarheid  van
debiteuren en eventuele kwijtschelding. Zoals het zich nu laat aanzien hoeft er
minder  kwijtgescholden te  worden dan er  in  de begroting was geraamd.  Dat
levert een voordeel op van € 216.000 bij de zuiveringsheffing en € 206.000 bij de
watersysteemheffing.

Het totale voordeel komt daarmee in de 2e Berap € 382.000 hoger uit dan in de 1e

berap. 

Verschil 2e Berap t.o.v. 1e Berap 
( * € 1.000)

Zuiverings-
heffing

Watersysteem-
heffing

2022 N 400 V 114

2019 t/m 2021 V 112 V 134

Kwijtschelding V 216 V 206

Totaal N 72 V 454

SAMENVATTING

In de eerste bestuursrapportage werd een nadeel ten opzichte van de begroting
van  €  0,2  miljoen  verwacht.  In  deze  tweede  bestuursrapportage  wordt  een
voordeel  van  €  3,2  miljoen  gemeld.  Per  saldo  levert  dit  een  totaal  verwacht
voordeel ten opzichte van de begroting op van € 3 miljoen.

Bedragen * € 1 miljoen Begroting Berap I Berap II

Lasten 155,7 157,5 154,2

Onvoorzien 0,0 0,0 0,0

Baten -150,3 -151,9 -151,9

Saldo (benodigde onttrekking reserves) 5,4 5,6 2,4

Afwijking t.o.v. begroting  n.v.t. N 0,2 V 3,0

Onderstaande  tabel  geeft  de  afwijkingen  ten  opzichte  van  de  begroting  per
onderdeel weer.

Onderdeel (bedragen * € 1 
miljoen)

Berap I Berap II
Totale

afwijking

Personele lasten N 0,5 V 1,5 V 1,0

Watersysteem N 1,1 V 0,5 N 0,6

Waterketen V 0,1 V 0,8 V 0,9

Waterveiligheid  0,0 0,0 0,0

M&O N 0,3 0,0 N 0,3

Dividend N 0,2 0,0 N 0,2

Belastingopbrengsten V 1,8 V 0,4 V 2,2

Totaal N 0,2 V 3,2 V 3,0

Tweede bestuursrapportage 2022 WDODelta



10

INVESTERINGEN

Bij de investeringen spelen twee grote onzekerheden een rol. In de eerste plaats
zijn met name bouwmaterialen moeilijk geleverd te krijgen. Dit kan ertoe leiden
dat projecten vertraging oplopen of moeten kiezen voor duurdere alternatieven.
In de tweede plaats zijn de prijsstijgingen voor investeringen ongekend hoog. In
juli becijferde het CBS een stijging voor Grond-, Weg- en Waterbouw van 17,3%
ten opzichte van een jaar eerder. Waar dit voor projecten tot tekorten leidt, zal
dit worden gemeld. 

Meekoppelkans HWBP Veilige Vecht
Na de kredietaanvraag voor de Verkenningsfase Veilige Vecht is een meekoppel-
kans ontstaan en om die reden doen wij op verzoek van de Provincie Overijssel
onderzoek  rond  een  overlaat  (overstroombare  kering  in  extreem  hoogwater-
situaties) in Dalfsen. Hierdoor verwachten wij een bruto overschrijding van het
krediet met € 35.000. Dit valt ruim binnen de maximale overschrijdingsruimte
(MOR). Omdat de kosten van de meekoppelkans volledig door derden worden
gedekt, zijn er netto geen extra kosten voor ons waterschap.

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

Wij signaleren op dit moment de volgende risico’s voor ons waterschap:

Prijzen
Op de wereldwijde goederenmarkt is al enige tijd sprake van een combinatie van
schaarste,  hoge  inflatie  en  leveringsproblemen.  De  oorlog  in  Oekraïne  en  de
Coronacrisis zijn de belangrijkste aanleidingen hiervoor. De verdere impact van
de Coronacrisis is op dit moment nog niet te overzien. En de oorlog in Oekraïne
heeft tot veel meer onzekerheid geleid en de verwachting is dat hier voorlopig
nog geen einde aan komt. Dit maakt het uitermate lastig om een prognose te
maken  van  de  uitputting  van  de  budgetten  en  investeringen.  Immers  een
prijsstijging zorgt voor een tekort, maar wanneer de levering langer duurt kan dat
evenzo leiden tot een onderuitputting voor het lopende jaar.

Wij  voeren met regelmaat gesprekken met  leveranciers die  aangeven dat  ze
vanwege  de  oplopende  inflatie  een  tijdelijke  toeslag  op  de  overeengekomen
tarieven  willen  zetten.  Bij  die  gesprekken  laten  wij  ons  leiden  door  de
contractvoorwaarden  en  redelijkheid  en  billijkheid.  Er  vindt  hierover  ook
afstemming plaats binnen Waterkracht en met de Noordelijke waterschappen.
Verder staan wij in nauw contact met de Unie van Waterschappen die hierover
op landelijk niveau overleg voert met betrokken stakeholders. . De uitkomsten
van  dit  soort  onderhandelingen  met  leveranciers  leiden  in  bepaalde  situaties
onvermijdelijk tot hogere lasten

Capaciteit en werving personeel

Er is al enige tijd sprake van een krappe arbeidsmarkt. Dit maakt het lastiger om
personeel  aan  te  trekken.  Het  gevolg  hiervan  is  dat  wij  op  onderdelen
onvoldoende  kennis  en  kunde  aan  ons  kunnen  binden  om  de  voorgenomen
maatregelen te kunnen uitvoeren. Het effect dat hierbij kan optreden is dat er
spanning komt op het tijdig behalen van onze opgaven. Zoals bekend  staat de
maakbaarheid van de waterketen al enige tijd onder druk en daarom is  ook het
initiatief genomen om een wervingscampagne op te zetten. Inmiddels moeten wij
constateren dat de maakbaarheid ook voor andere taken meer onder druk komt
te staan.

Gaslevering en brandstof

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne - en de daaraan gerelateerde sancties
–is  gekeken  naar  alternatieven  voor  aardgaslevering  van  Gazprom.  Op  de
aanbesteding heeft zich geen geschikte kandidaat  ingeschreven, waardoor het
bestaande contract doorloopt. Van het ministerie hebben wij tot 31 maart 2023
vrijstelling gekregen om een nieuwe leverancier te vinden. Of zich er voor die tijd
wel een geschikte leverancier aanbiedt moet nog blijken. 

Calamiteit droogte

Tijdens  de  droogtecalamiteit  is  een  aantal  tijdelijke  pompinstallaties  (TPI’s)
geplaatst om het waterpeil op niveau te houden (gemalen Eefde en Ankersmit).

Tweede bestuursrapportage 2022 WDODelta



11

Bij de besluitvorming over gemaal Eefde is rekening gehouden met een maximale
extra  bijdrage  aan  Rijkswaterstaat  van  €  630K.  Op  dit  moment  is  nog  niet
duidelijk hoeveel capaciteit daadwerkelijk is ingezet en daarmee hoeveel bijdrage
gevraagd zal worden. Ook is nog niet duidelijk of de afrekening dit jaar of volgend
jaar zal plaatsvinden. 

Voor  de TPI  bij  gemaal  Ankersmit  zijn  ook  kosten gemaakt.  Dit  gaat  om een
bedrag  van  circa  €  55K,  maar  hiervan  is  de  verwachting  dat  dit  binnen  het
bestaande budget kan worden opgevangen.
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