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Bestuur1

Het waterschapsbestuur van Drents Overijsselse Delta bestaat uit 29 zetels en de volgende fracties;

Waterschapswerken

Kerngegevens

1 Op 15 maart 2023 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. De bestuursverdeling kan daarna wijzigen.  



Begroting 2023   Meerjarenraming 2024-2026 3

1. Inleiding 4

2. Financieel kader en meerjarenperspectief 6
 2.1 Begroting in één oogopslag 6
 2.2 Financiële kader 8
 2.3 Van begrotingsbrief 2023 naar de  
  voorliggende begroting 2023-2026 9
 2.4 Actueel financieel kader begroting 2023-2026 10

3. Watersysteem 12
 3.1  Doelen voor ‘Voldoende Water’ en ‘Schoon Water’  
  die we willen bereiken 13
 3.2  Maatregelen die we gaan uitvoeren voor ‘Voldoende Water’ 13
 3.3 Maatregelen die we gaan uitvoeren voor ‘Schoon Water’ 16
 3.4  Reguliere werkzaamheden 17
 3.5 Kosten die wij verwachten te maken  19

4. Waterketen 20
 4.1 Doelen voor ‘Schoon Water’ die we willen bereiken 21
 4.2 Maatregelen die we gaan uitvoeren 21
 4.3 Reguliere werkzaamheden 24
 4.4 Kosten die wij verwachten te maken  25

5. Waterveiligheid 26
 5.1 Doelen voor Waterveiligheid die we willen bereiken 27
 5.2  Maatregelen die we gaan uitvoeren 27
 5.3  Reguliere werkzaamheden 29
 5.4 Kosten die wij verwachten te maken 32

6. Maatschappij en organisatie 34
 6.1  Doelen voor Maatschappij en Organisatie die we willen bereiken 36
 6.2 Maatregelen die we gaan uitvoeren 36
 6.3 Reguliere werkzaamheden 41
 6.4 Kosten die wij verwachten te maken 41

7. Waterschapsbelastingen  42

8. Exploitatie 44

9.  Paragrafen 48
 9.1  Bedrijfsvoering  48
 9.2 Openbaarheidsparagraaf 51
 9.3 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar 51
 9.4 Uitgangspunten en normen 52
 9.5 Incidentele baten en lasten 52
 9.6 Kostentoerekening 53
 9.7  Onttrekkingen aan reserves en voorzieningen 54
 9.8  Risicomanagement en Weerstandsvermogen 56
 9.9 Financiering 58
 9.10 Verbonden partijen 60
 9.11 EMU-saldo 64

10. Begrotingsbijlage 66
 10.1  Afkortingen  66

Inhoudsopgave



4 
Begroting 2023   Meerjarenraming 2024-2026 4

Onze missie
Wij zorgen voor veilig wonen met water, voor voldoende en schoon water 
voor inwoners en bedrijven, in de stad en de natuur. Samen met onze 
partners doen wij dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de mensen 
in het gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken.

Schaarste en inflatie
We leven in bijzondere en onzekere tijden. Tijden waarin nieuwe ontwikkelingen 
elkaar snel opvolgen en de term crisis veelvuldig wordt gebruikt. Als waterschap 
hebben wij hier dagelijks mee te maken. Door de oorlog in de Oekraïne en de 
coronacrisis is er sprake van een toenemende schaarste aan gas, elektriciteit, 
brandstof en andere grondstoffen. Het is een bekend economisch principe dat 
schaarste prijzen doet stijgen en daarmee resulteert in inflatie. Die inflatie is 
in het jaar 2022 ongekend hoog en neemt van maand tot maand steeds verder 
toe. Een onvermijdelijk gevolg hiervan is dat ook onze kosten sterk stijgen. 
Zo moeten wij, omdat eind volgend jaar ons contract voor de levering van 
elektriciteit afloopt, vanaf 2024 rekening houden met een enorme stijging  
van onze energielasten.

Ook op de arbeidsmarkt is er in toenemende mate sprake van schaarste. Bij de 
uitvoering van ons reguliere werk en de realisatie van projecten hebben wij daar 
last van. Het kost ons steeds meer moeite om vacatures vervuld te krijgen en  
om professionele externe krachten en bureaus in te huren. Dat maakt ook dat  
de maakbaarheid van onze ambities steeds vaker onderwerp van gesprek wordt.  
We zullen er niet aan ontkomen om vaker dan in het verleden prioriteiten te 
stellen in ons werk en waar mogelijk investeringen te temporiseren.

Het voorgaande maakt dat wij een aantal uitgangspunten uit de begrotingsbrief 
die in juni is behandeld door het algemeen bestuur in deze begroting hebben 
moeten aanpassen. Een paar maanden later zijn de gehanteerde indexcijfers  
en de veronderstelde renteontwikkeling namelijk al niet meer realistisch.

Begroting: instrument in het sturingsmodel
We werken er als waterschap hard aan om goed in te spelen op alle nieuwe 
ontwikkelingen en opgaven die op ons afkomen. Dat vraagt ook om 
professionalisering van de sturing van ons waterschap. Daarom hebben  
we eerder al een nieuw sturingsmodel voor WDODelta ontworpen. 
Dit sturingsmodel implementeren we stap voor stap en we professionaliseren  
de komende jaren elk van de sturingsinstrumenten. Zo kennen we inmiddels  
een Watervisie 2030 en het Waterbeheerprogramma (WBP) voor de jaren  
2022-2027 en is ook het Strategische assetmanagementplan (SAMP) gereed.  
We werken verder nog volop aan de ontwikkel van andere sturingsinstrumenten, 
zoals Assetplannen, Effectrapportages en het Bedrijfsvoeringsplan. Met deze 
begroting leggen we de plannen en doelen voor het nieuwe begrotingsjaar  
aan het algemeen bestuur voor, met de vraag om ook de budgetten voor  
het uitvoeren van de hieraan gekoppelde activiteiten vast te stellen.

Grote opgaven en een sterke stijging van kosten
Mede door de klimaatverandering staan wij als waterschap voor grote, 
nieuwe (maatschappelijke) opgaven die veel geld gaan kosten. Dat maakt dat 
onze opgaven groter zijn dan ooit. We zullen die ambities alleen dan kunnen 
waarmaken als we hiervoor over voldoende middelen kunnen beschikken. 
Middelen die we zelf ophalen via de waterschapsbelasting of middelen die 
hogere overheden via subsidiefondsen beschikbaar stellen. We zullen er 
de komende jaren alles aan doen om aanspraak te maken op subsidies. 

Inleiding1. 
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Tegelijkertijd ontkomen we er niet aan om ook onze belastingtarieven sterker  
te laten stijgen dan in het verleden. Zeker nu we dus naast nieuwe grote  
opgaven ook te maken hebben met een ongekend hoge inflatie.

Leeswijzer
Eerder al heeft de begroting qua vormgeving en indeling een update gekregen, 
met als doel de leesbaarheid van de begroting te vergroten. De indeling en 
vormgeving van deze begroting zijn gelijk aan die van vorig jaar. In hoofdstuk 2 
wordt ingegaan op het actuele financiële kader en perspectief van WDODelta. 
Daarna volgen de hoofdstukken van de vier begrotingsprogramma’s van ons 
waterschap. Elk hoofdstuk begint met de doelen van het programma en hiermee 
wordt antwoord gegeven op de vraag “Wat willen we bereiken?”. Vervolgens 
wordt antwoord gegeven op de vraag “Wat gaan we daarvoor doen?” door de 
maatregelen voor het jaar 2023 op te nemen, die worden uitgevoerd om tot 
doelbereik te komen in 2027.

Via de twee bestuursrapportages zal het algemeen bestuur in 2023 geïnformeerd 
worden over de uitvoering van de maatregelen in de begroting en bij de 
jaarstukken vindt de verantwoording plaats. Hiermee wordt ook een beeld 
gekregen over de uitvoering van het waterbeheerprogramma. Tot slot wordt 
in het begrotingsprogramma aangegeven wat de verwachte kosten zijn. 
Hoofdstuk 7 gaat over de waterschapsbelastingen en hoofdstuk 8 bevat de 
exploitatieoverzichten en in het laatste hoofdstuk zijn de verplichte paragrafen 
opgenomen en sluit de begroting af met een lijst van afkortingen die in deze 
begroting worden gehanteerd.

Het dagelijks bestuur,

1 november 2022
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Financieel kader en meerjarenperspectief2. 

Watersysteembeheer
Bescherming tegen
hoog water

Voldoende water

40,7
miljoen

huizen en
gebouwen

29,8
miljoen

inwoners

Totaal

92,9
miljoen

150,6
miljoen+ =

8,0
miljoen

inzet reserves
en dividend

14,1
miljoen

ongebouwd niet 
zijnde natuur

0,3
miljoen
natuur

+ +

-
€

Zuiveringsbeheer
Schoon water

57,7
miljoen

40,1
miljoen

huishoudens

2,8
miljoen

inzet reserves
en dividend

14,8
miljoen

bedrijven

-
€

ZWOLLE

Diepenveen

MEPPEL

Vecht

ASSEN

DEVENTER

Weerribben

Kampereiland

Lemelerberg

Echten

Staphorst

STEENWIJK

RAALTE

KAMPEN

HOOGEVEEN

Inkomsten € 150,6 mln.

2.1 Begroting in één oogopslag
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En wat betaal ik in 2023?

* Verandering ten opzichte van 2022 

huur
1.

€ 182
 +7,5%*

koop
2.

€ 280
 +1,7%*

huur
3.

€ 316
 +9,1%*

koop
4.

€ 414
 +4,6%*

6.

€ 599
 +7,2%*

7.

€ 1.409
 -2,0%*

8.

€ 24.771
 +7,1%*

5.

€ 3.888
 +7,2%*

Verdeling van de uitgaven

36,1
miljoen

Kapitaallasten

61,3
miljoen

Goederen en diensten

53,2
miljoen

Personeelslasten

Voorbeelden*
1.  Eenpersoonshuishouden met huurwoning (inwoner & 1 ve)
2. Eenpersoonshuishouden met koopwoning
 (inwoner, woning woz € 250.000 & 1 ve)
3. Meerpersoonshuishouden met huurwoning (inwoner & 3 ve)
4. Meerpersoonshuishouden met koopwoning
 (inwoner, woning woz € 250.000 & 3 ve)
5. Agrarisch bedrijf (waarde woz € 400.000, 
 40 hectares landbouwgrond & 3 ve)
6. Natuur (100 hectares natuur)
7. Groothandel (waarde woz € 2,4 miljoen & 7 ve)
8. Productiebedrijf (waarde woz € 12 miljoen & 300 ve)

 ve = vervuilingseenheid

•  Ieder huishouden betaalt vast bedrag waterschapsbelasting en    
 eigenaren betalen ook watersysteembelasting op basis van WOZ   
 waarde en/of hectares.

+ + +
Watersysteem

54,6 miljoen

Waterveiligheid

14,9 miljoen

Waterketen

43,1 miljoen

Maatschappij 
& organisatie

38,0 miljoen

Uitgaven € 150,6 mln.
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2.2   Financiële kader
De begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 vormen het financieel 
kader waarbinnen ons waterschap de komende jaren haar taken en opgaven 
moet uitvoeren. Om risico’s op te kunnen vangen beschikken we over een 
algemene reserve, waarmee we de financiële gevolgen van substantiële 
risico’s die we lopen afdekken. In aanvulling hierop kennen wij twee 
egalisatiereserves voor de taken watersysteembeheer en zuiveringsbeheer. 
Door inzet van egalisatiereserves is het mogelijk om tariefstijgingen 
af te vlakken. In het laatste jaarschijf moeten de belastingopbrengsten 
kostendekkend zijn en mogen er geen egalisatiereserves worden ingezet.

Vertrekpunt voor deze begroting is het financieel kader zoals vastgelegd in de 
begrotingsbrief 2023-2026. Voor een toelichting op de verschillende mutaties 
wordt verwezen naar de begrotingsbrief 2023-2026.

Tabel 1: Financieel kader WDODelta volgens begrotingsbrief

Financieel kader begrotingsbrief 2023-2026 (bedragen 
x € 1 mln.) 2023 2024 2025 2026

Financieel kader begroting 2022-2025  
(bij realisatie alle ombuigingen)

€ 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

Financieel kader begrotingsbrief 2023-2026 € 149,93 € 152,86 € 158,83 € 165,33

Hier volgt een specificatie van het nieuwe beleid, zoals in de begrotingsbrief was 
opgenomen en dat in deze begroting is verwerkt:

Tabel 2: Nieuw beleid volgens begrotingsbrief

Progr.
Nieuw beleid op te nemen in de begroting 
2023-2026 (bedragen x € 1.000) 2023 2024 2025 2026

WS WOM-programma (KRW- en NBW-maatregelen) € 300 € 225 € 80

WS NOVI/NOVEX € 100 € 100 € 100 € 100

WS NOVI/NOVEX samenwerkingsovereenkomst  PM PM PM

WS Onderzoeks- en innovatieagenda 
watersysteem

€ 100 € 100 € 100 € 100

WS Baggeren € 450 € 450 € 450 € 450

WS Baggeren: dekking binnen bestaande 
begroting

-€ 250 -€ 250 -€ 250 -€ 250

WK Echten € 150 € 200 € 40 € 40

WK Amoveren rwzi € 120 € 140 € 140 € 125

WK Onderzoeks- en innovatieagenda waterketen € 100 € 100 € 100 € 100

M&O Onderzoeks- en innovatieagenda M&O € 100 € 100 € 100 € 100 

M&O Assetmanagement € 150    

M&O Rekenkamer (implementatie) € 20    

M&O Rekenkamer (vergoedingen) PM PM PM

M&O Informatievoorziening: structuurverbetering € 490 € 490 € 490 € 490

M&O Informatievoorziening:
aanbesteding ICT- applicaties

€ 725 € 1.340 € 1.375 € 1.375

M&O Informatievoorziening: aanbesteding ICT- 
applicaties (dubbele licenties)

€ 560 € 560 € 560

M&O Informatievoorziening:
GAP analyse / Proces automatisering

€ 200 € 135 € 135 € 135

M&O Informatievoorziening: telefoons G&D € -100 € -100 € -100 € -100

M&O Informatievoorziening: telefoons activering € 15 € 25 € 40 € 40

M&O Arbeidsmarkt € 425 € 225 € 225 € 225

M&O Contractmanagement € 100 € 100 € 100 € 100

TOTAAL € 3.755 € 3.940 € 3.685 € 3.030
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2.3  Van begrotingsbrief 2023 naar de voorliggende  
  begroting 2023-2026
Ten opzichte van het financieel kader in de begrotingsbrief kan  
er sprake zijn van de volgende mutaties:

I. Verwerking van nieuw beleid 
II. Verwerking autonome ontwikkelingen met financiële consequenties 

Op elk van de genoemde mutaties geven wij hierna een toelichting.

I.  Verwerking van nieuw beleid
Naast de middelen die bij de begrotingsbrief zijn aangevraagd voor de uitvoering 
van onze doelen zijn er in aanvulling hierop geen extra middelen nodig voor 
nieuw beleid.

II.  Verwerking autonome ontwikkelingen  
  met financiële consequenties 
We leven in bijzondere tijden. De impact van de oorlog in Oekraïne op de (wereld)
economie is enorm. De schaarste aan energie (elektriciteit, gas en brandstof) 
en andere grondstoffen is groot en dat maakt dat de prijzen exploderen. Verder 
hebben wij in ons land te maken met een toenemende schaarste aan personeel, 
waardoor het steeds lastiger wordt om de juiste mensen te vinden. Door de 
schaarste en de oplopende inflatie nemen de personele kosten ook toe. In tijden 
van inflatie stijgt de rente in de regel en daardoor nemen ook onze rentelasten 
toe. Omdat onze investeringsprojecten evenzo duurder worden, krijgen we te 
maken met hogere afschrijvingslasten.

Omdat wij een realistische begroting willen opstellen, ontkomen wij er niet 
aan een aantal uitgangspunten voor de begroting 2023-2026 die wij in de 
begrotingsbrief hebben opgenomen te actualiseren. Deze uitgangspunten  
zijn achterhaald door de hiervoor geschetste ontwikkelingen.

Concreet gaat het om de volgende aanpassingen:

 Indexatie personele budgetten ophogen naar 5% (i.p.v. 3,6%) in 2023  
en daarnaast rekening houden met de stijging van de sociale premies,  
die inmiddels bekend is. Vanaf 2024 blijven wij vooralsnog een index  
van 2% hanteren.

 De structurele lasten van energie (elektriciteit, gas, brandstof) ramen wij 
zo reëel mogelijk. Dat betekent dat met name de kosten van elektriciteit 
(contract voor elektriciteit loopt door tot en met 2023) vanaf 2024 gaan 
exploderen. Naar de stand van de elektriciteitstarieven van 1 september 
jl. stijgen deze kosten met maar liefst ruim € 7 mln.

 De kosten van slibtransport/-verwerking en chemicaliën gaan in 2023 
onvermijdelijk substantieel stijgen. Wij zijn hierover in gesprek met onze 
contractpartners en houden met de voorziene kostenstijging rekening  
in deze begroting.

 Voor de overige G&D-budgetten blijven wij 2,4% als index hanteren. 
Tekorten die door een te lage indexering ontstaan, vangen wij op binnen  
de bestaande budgetten.

 Voor de rentelasten uitgaan van een rentepercentage van minimaal 3% 
structureel (in plaats van oplopend van 2,2% (2023), 2,4%, 2,7% naar 3,0% 
(2026)) voor de komende jaren.

Naast bovenstaande aanpassingen is er sprake van lagere grondopbrengsten  
en gewenningsbijdrage Drentse hoofdvaart en loopt de huidige anti-afhaak-
regeling eind 2023 af. Vanwege maakbaarheid is amoveren rwzi opgeschoven 
naar 2025 en verder.

Verder hebben wij ook de kapitaallasten bijgesteld naar de laatste inzichten. 
Naast de hogere rentekosten is er sprake van vertraging van onderhanden 
werken, waardoor afschrijvingslasten deels doorschuiven. Tot slot hebben  
ontvangen subsidies en het niet volledig uitputten van een aantal investerings-
kredieten een positief effect op de omvang van de afschrijvingslasten.
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2.4   Actueel financieel kader begroting 2023-2026
In de volgende tabel vatten wij alle mutaties ten opzichte van het financieel 
kader in de begrotingsbrief samen en schetsen daarmee het actuele 
financieel kader voor deze begroting. Ook geven wij de ontwikkeling  
weer van de kostensoorten en hebben wij een grafiek opgenomen van  
de ontwikkeling van het financieel perspectief.

Tabel 3: Actueel financieel kader

Tabel 4: Ontwikkeling kostensoorten

In grafiekvorm ziet de ontwikkeling van het financiële kader er als volgt uit:

Figuur 1: Ontwikkeling financieel perspectief

2023 2024 2025 2026
€ 135

€ 145

€ 155

€ 165

€ 175

€ 185

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

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

Financieel kader begroting 2023-2026 (bedragen 
x € 1 mln.) 2023 2024 2025 2026

Financieel kader begrotingsbrief 2023-2026 € 149,93 € 152,86 € 158,83 € 165,33

- Ombuigingstaakstelling watersysteemheffing -€ 1 -€ 1 -€ 1 -€ 1

+ Budget vanwege autonome ontwikkelingen € 1,69 € 10,23 € 14,01 € 14,15

Financieel kader begroting 2023-2026 € 150,62 € 162,09 € 171,84 €178,48

Ontwikkeling kostensoorten volgens de begroting 
2023-2026 (bedragen x € 1.000) 2023 2024 2025 2026

Personeelslasten € 53.265 € 54.063 € 55.035 € 56.021

Goederen & diensten € 61.289 € 68.381 € 70.222 € 71.317

Kapitaallasten € 36.062 € 39.642 € 46.584 € 51.139

TOTAAL € 150.616 € 162.086 € 171.841 € 178.477
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Watersysteem3. 

A1. De infrastructuur 
voldoet aan de kaders 
van GGOR

A2. Het (peil)beheer 
voldoet in normale 
omstandigheden

A3. Het watersysteem 
en de functies zijn in 
balans

B1. De infrastructuur 
voldoet aan de kaders 
van  NBW

B2. Het (peil)beheer 
voldoet bij (dreigende) 
wateroverlast situaties 

C1. De infrastructuur 
aanpassen om 
waterbeschikbaarheid 
te vergroten

C2. Het (peil)beheer is 
gericht op maximale 
waterbeschikbaarheid 
bij (dreigende) 
watertekort situaties B3. Het watersysteem 

en de functies zijn 
tijdens natte 
omstandigheden  
in balans

D1. Het effluent 
voldoet aan de 
lozingseisen van de 
betreffende RWZI

D2. De KRW 
waterlichamen en de 
waardevolle kleine 
wateren voldoen aan 
de vastgestelde KRW 
/WKW doelstellingen

D3. Alle wateren 
voldoen aan de daar 
geldende 
waterkwaliteitsdoel-
stellingen

D4. Juiste balans 
tussen de 
belastbaarheid en 
belasting van het 
watersysteem

E1. Juiste balans 
tussen de belastbaar-
heid en belasting 
van de waterketen

E2. De infrastructuur 
van de waterketen
is robuust en 
toekomstgericht

F1. De primaire 
keringen voldoen aan 
de wettelijke norm 

F2. De regionale 
keringen voldoen aan 
de provinciale norm 

G1. Wij stimuleren 
met onze kennis 
gevolgbeperkend 
ruimtegebruik 

G2. Wij dragen  bij aan  
een adequate rampen 
– en crisisbeheersing 
met betrekking tot 
waterveiligheid 

C3. Het watersysteem 
en de functies zijn 
tijdens droge 
omstandigheden 
in balans

Wij zorgen voor 
voldoende water

Wij zorgen voor 
schoon water

Wij zorgen voor 
waterveiligheid

Wij voeren onze taken duurzaam uit 
samen met onze omgeving

A. Wij realiseren 
doelmatig 
waterbeheer dat 
optimaal de functies 
en het huidige 
gebruik ondersteunt 

B. Ons waterbeheer 
is er in natte 
omstandigheden op 
gericht om zoveel 
mogelijk schade 
en/of inkomsten-
derving als gevolg 
van wateroverlast 
te voorkomen of te 
beperken

C. Ons waterbeheer 
is er in droge 
omstandigheden op 
gericht om de 
beschikbaarheid van 
zoetwater voor 
gebieds- en 
oppervlaktewater-
functies zo lang 
mogelijk op peil te 
houden teneinde 
schade en/of 
opbrengstderving te 
voorkomen of te 
beperken

D. Wij zorgen voor 
een goede 
ecologische, fysische 
en chemische 
waterkwaliteit 
passend bij de 
functie van het 
oppervlaktewater

E. Wij zorgen voor 
schoon effluent voor 
een bijdrage aan de 
volksgezondheid en 
hergebruik van water 

F. Wij zorgen voor 
bescherming tegen 
hoog water 

G. Wij beperken de 
schade als gevolg van 
overstromingen

Wij dragen bij aan een duurzame toekomst
H. Klimaatneutraal
I.  Klimaatadaptatie
J. Circulair
K. Biodiversiteit 

Wij versterken de verbinding met de samenleving
L. Genieten van water
M. Internationale samenwerking
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verantwoorde kosten
P. Crisisbeheersing
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Wij zorgen voor veilig wonen met water, voor voldoende en schoon water voor boeren en 
bedrijven in de stad en de natuur. Samen met onze partners doen wij dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de 

mensen in het gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken.
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G. Wij beperken de 
schade als gevolg van 
overstromingen
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Wij versterken de verbinding met de samenleving
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M. Internationale samenwerking
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Wij voeren onze taken uit tegen maatschappelijk 
verantwoorde kosten
P. Crisisbeheersing
Q. Maatschappelijk verantwoorde kosten
R. Digitale transformatie

Strategische doelen Strategische doelenStrategische doelen

Wij zorgen voor veilig wonen met water, voor voldoende en schoon water voor boeren en 
bedrijven in de stad en de natuur. Samen met onze partners doen wij dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de 

mensen in het gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken.
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Figuur 2: Doelen watersysteem
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3.1   Doelen voor ‘Voldoende Water’ en ‘Schoon Water’  
  die we willen bereiken
Het programma watersysteem voert twee belangrijke hoofdtaken uit. 
Het zorgdragen voor voldoende water en zorgen voor een goede kwaliteit 
van het oppervlaktewater (schoon water). Dit is in het WBP vertaald naar 
diverse strategische- en operationele doelen. Voor een toelichting op deze 
doelen verwijzen wij naar ons waterbeheerprogramma.

Wij staan voor voldoende water en water van een goede kwaliteit en stemt 
hiervoor de waterpeilen, het onderhoud en de inrichting van het watersysteem  
in landelijk en stedelijk gebied zo goed mogelijk af op de functies en doelen. 
Hierbij wordt geanticipeerd op de klimaatverandering door robuustheid in  
het watersysteem te brengen. Deze robuustheid moet ervoor zorgen dat we 
beter in staat zijn de extremen in het watersysteem op te vangen om zo bij te 
dragen aan de leefbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving. Wij voeren  
onze taak uit op een duurzame manier, waarbij gebiedsgericht wordt gewerkt.  
Hierbij zijn we actief en zichtbaar, luisteren we goed naar de wensen en ideeën 
van belanghebbenden zoals natuur- en landbouworganisaties, medeoverheden 
en ook inwoners en bedrijven worden actief betrokken. Op deze manier staan  
we in verbinding met onze omgeving en de samenleving.

3.2   Maatregelen die we gaan uitvoeren voor ‘Voldoende Water’
In de doelenboom op de vorige pagina zijn onze doelen opgenomen.  
Reguliere werkzaamheden dragen in belangrijke mate bij aan het realiseren  
van onze doelen. Naast regulier werk zijn er nog extra maatregelen nodig om 
de doelen te realiseren. Deze zijn alfabetisch genummerd.

Waterschapszorg en overdracht beheer en onderhoud stedelijk water
Wij hebben in 2019 een plan van aanpak Waterschapszorg vastgesteld. Hierin 
wordt de aanpak van de implementatie van de nieuwe criteria voor onderhoud 
en beheer van het watersysteem in deelgebieden beschreven. Het doel, 
afronding van het programma in 2023 binnen de gestelde financiële kaders,  

lijkt ondanks enige vertraging door de corona-maatregelen, nog steeds haalbaar. 
Tegelijkertijd worden in Waterschapszorg een groot aantal zogenaamde kleine 
waterhuishoudkundige knelpunten opgelost.

Naast de taken in het landelijk gebied is het waterschap ook verantwoordelijk 
voor de waterhuishouding in het stedelijk gebied. Deze taak heeft zij met de 
inwerkingtreding van de Waterwet gekregen. Dit betekent dat wij het beheer en 
onderhoud van de belangrijkste watergangen en peilregulerende kunstwerken in 
stedelijk gebied overneemt. Hier wordt ook invulling aan gegeven. De afronding 
van de overdracht voor de resterende gemeenten wordt beoogd in 2024.

 

Figuur 3: Gemaal Zalkerbos
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  3.2.1 Het peilbeheer voldoet in normale omstandigheden (A2)
Operationele afspraken over ons peilbeheer zijn vastgelegd in de  
Nota Peilbeheer en de oppervlaktewaterpeilen zijn vastgelegd op de 
Operationele Peilenkaart. Conform het waterbeheerprogramma, vormen  
beide documenten de basis voor het dagelijks peilbeheer in ons werkgebied 
verplichte herzieningstermijn, mede in relatie tot het veenweidetraject.

  3.2.2 Het watersysteem en de functies zijn in balans (A3)

a)  Positionering watersysteem in omgevingsprocessen 
 (NPLG en NOVI/NOVEX)

In het verlengde van onze strategie om samen met onze omgeving, 
klimaatadaptieve maatregelen uit te voeren (paragraaf 6.2.5) is het nodig dat 
we een ruimtelijke vertaling maken van onze doelen (maatregel A3.4 WBP). 
Vanwege de samenhang van onze opgaven en de gewenste integraliteit van 
oplossingsrichtingen, maken we die vertaling per stroomgebied. 

Voor deze proactieve benadering is het nodig dat we als waterschap  
aan kunnen geven:

 Wat, vooruitkijkend richting 2100, de gevolgen voor ons watersysteem 
zijn op bijvoorbeeld klimaatverandering, maaivelddaling en bepaalde 
scenario’s van het IJsselmeerpeil;

 Hoe wij onze rol en positie zien binnen deze omgevingsprocessen;
 Wat, op basis van het principe ‘water en bodem sturend’, onze concrete 

ambitie is ten aanzien van onze kerntaken en doelen (o.a. NBW, GGOR 
en ZON), voor de korte en lange termijn.

Hiervoor gaan we gebiedsdekkend een vervolg geven aan de pilot stroom-
gebiedsvisie Sallandse Weteringen. Daarbij voeren we onderzoeken uit naar  
de impact van onder ander de lange termijn klimaat en maaivelddaling  
op ons watersysteem.

Op basis van de uitkomsten van de discussie over onze rol en positie als 
waterschap en de uitkomsten van de onderzoeken, willen we samen met onze 
partners op tactisch- en operationeel niveau uitvoering geven aan de genoemde 
omgevingsprocessen. Momenteel werken we al intensief samen in de werkregio’s 
RIVUS, FLUVIUS en in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en 
NOVI/NOVEX. De komende jaren werken we, samen met de gemeenten en 
de provincies, in de werkregio’s aan de regionale klimaatadaptatiestrategieën 
zoals de spons-strategie. Van hieruit zetten we in op het klimaatbestendig 
inrichten van onze woon -en leefomgeving en maken we verbinding met de 
verstedelijkingsstrategie. We haken aan bij investeringsprojecten (onder andere 
met de gemeentelijke plannen met een waterschapsbelang) en vergroten de 
bewustwording van de inwoners van ons werkgebied. We zetten daarbij in op 
actieve communicatie over klimaatadaptatie. Daarnaast bieden we ook, met 
onze stimuleringsregeling Klimaat Actief! (KA!), inwoners en maatschappelijke 
organisaties een concreet handelingsperspectief om, op particulier terrein, 
zelf klimaatbestendige maatregelen te nemen. Daarbij trekken we nauw op 
met gemeenten en provincies. Een voorbeeld van een gebiedsontwikkeling 
is de klimaatrobuuste groeiregio Zwolle (NOVI-gebied). De inrichting van ons 
watersysteem is voor (tenminste) de komende vijftig jaar bepalend voor de 
stedelijke ontwikkeling in deze regio. Het omvat onze wateropgave, zowel  
vanuit ons watersysteem als ook vanuit waterveiligheid, nadrukkelijk te 
integreren met de plannen voor stedelijke uitbreiding en bereikbaarheid  
van het gebied (BO-MIRT).

  3.2.3 Het peilbeheer is gericht op maximale  
  waterbeschikbaarheid bij (dreigende) watertekort  
  situaties’ (C2)

b) De Nota Peilbeheer (2017) wordt geactualiseerd

In mei 2017 is door het algemeen bestuur de Nota Peilbeheer vastgesteld.  
Daarin staan de beleidskaders waarbinnen het operationele peilbeheer 
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uitgevoerd dient te worden. Directe aanleiding voor het op- en vaststellen 
van deze Nota, was de fusie in 2016 en de noodzaak tot een éénduidige en 
consistente uitvoering van het peilbeheer. Na 2017 kwamen de droge jaren, 
waarbij we constateren dat extreem droge situaties steeds vaker optreden en 
daarom moeten integreren in de scope van ons reguliere peilbeheer. Dit thema 
en een aantal onderliggende discussies als energiegebruik en personele inzet,  
komt telkens terug. Daarom willen we de kaders en bijbehorend mandaat  
voor besluitvorming regelen in de nieuwe Nota Peilbeheer.

Figuur 4: Droogte bij Deventer (augustus 2022)

   3.2.4 Het watersysteem en de functies zijn tijdens  
   droge omstandigheden in balans’ (C3)

Grondwateronttrekkingen rondom Natura 2000 gebieden
In het kader van de Natuurbeschermingswet is de provincie Overijssel een 
traject gestart voor het opstellen van beleidsregels ten aanzien van agrarische 
grondwateronttrekkingen (AGO) en perceel ontwatering (PO) rondom 

N2000-gebieden. Het doel hierbij is duidelijkheid te geven aan agrariërs en 
natuurbeheerders wanneer een grondwateronttrekking en het aanleggen 
van perceelontwatering, binnen de Natuurbeschermingswet (NB-wet) wel is 
toegestaan en wanneer niet. Een brede groep met vertegenwoordigers van 
de provincie Overijssel, LTO, SBB en de inliggende waterschappen, begeleidt 
dit traject. Regelmatig worden hierbij betrokken bestuurders bijgepraat 
en geconsulteerd in een Bestuurlijk Overleg. Ook de provincie Drenthe is 
voornemens het huidige beleid ten aanzien van AGO en PO rondom N2000 te 
herzien. Vanuit de Waterwet en onze rol daarin als eerst verantwoordelijke voor 
agrarische grondwateronttrekkingen, hebben we er alle belang bij hierin samen 
op te trekken en te bewaken of er voldoende afstemming plaatsvindt tussen 
de provincies onderling. Dit om te voorkomen dat binnen ons beheergebied 
onbedoeld (grote) verschillen in beleidsregels ontstaan. Een nog uit te werken 
punt in dit traject is in hoeverre wij aanvullende beleidsregels van de provincie(s) 
willen (en kunnen) overnemen in onze regelgeving.

Figuur 5: Aanleg vispassage Marswetering
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c)  In 2023 zetten we de uitvoering van het WOM-programma voort en  
 realiseren daarmee de doelen voor NBW, KRW, ZON en de actualisatie  
 van de peilbesluiten

Met het WOM-programma wordt een belangrijk deel van onze doelen 
gerealiseerd zoals de KRW-opgave (D2.1), NBW- opgave (B1.3), het actualiseren 
van peilbesluiten (GGOR, A2.4) en de afspraken die zijn gemaakt met  
betrekking tot ZON (C1.1). Vanwege de samenhang en het geïntegreerd  
uitvoeren van deze opgaven binnen het WOM-programma worden deze als 
één maatregel gepresenteerd.

Gezien de meest actuele ontwikkelingen onderscheiden we twee 
programmarisico’s, waarvan de kans op optreden en/of de grootte van het 
effect zijn toegenomen. Dit betreft enerzijds forse kostenstijgingen als gevolg 
van externe maatschappelijke ontwikkelingen (o.a. de oorlog in Oekraïne) 
en anderzijds het effect van de huidige maatschappelijke dynamiek rond het 
draagvlak voor maatregelen en de mogelijkheid om gronden te verwerven voor 
onze opgaven. Ook vanuit andere overheden (NPLG, stikstof, energietransitie) 
neemt de vraag naar gronden toe. Deze risico’s kunnen enerzijds effect hebben 
op onze doelrealisatie van met name KRW (als gevolg van onvoldoende 
grondpositie) en anderzijds op het kostenniveau van de maatregelen.

Vanwege de grote verscheidenheid aan inrichtingsmaatregelen en de omgeving 
waarin deze plaats vinden, is de spreiding in het kostenniveau groter dan voor 
andere waterschapsinvesteringen. Daarnaast kennen ruimtelijke projecten 
doorgaans een lange doorlooptijd. Uitgangspunt van ons financieel beleid 
is dat we geen indexatie toepassen op de bedragen voor investeringen in de 
meerjarenbegroting. Wel is het zo dat de begroting van investeringen voor het 
eerstvolgende jaar gebaseerd zijn op recente en nauwkeurige ramingen. Deze 
kennen doorgaans een aanzienlijk hogere nauwkeurigheid dan de kentallen die 
we hanteren voor de raming van de kosten op de langere termijn. Herijking van 
de kentallen voor de raming van de lange termijn kosten is periodiek nodig om te 

bepalen of de werkelijke kosten per project op de lange termijn weglopen van het 
totale programmabudget. In 2023 vindt daarom een herijking van de kentallen 
plaats. Dit doen we op basis van nacalculatie van een aantal gerealiseerde 
projecten. Het resultaat hiervan komt terug in de begrotingsbrief van 2024.

In de praktijk dienen zich diverse meekoppelkansen aan voor de 
gebiedsprojecten (bijvoorbeeld vanuit Beheer en Onderhoud en biodiversiteit). 
Er zal inzichtelijk worden gemaakt wat hiervan de financiële gevolgen zijn en 
deze zullen apart worden voorgelegd als deze niet gedekt kunnen worden vanuit 
beschikbare middelen.

De huidige inschatting is dat, ondanks onze inspanningen, het realiseren 
van de KRW doelen in 2027 niet haalbaar is. Voor de NBW doelen, loopt de 
realisatietermijn door tot 2030, waarbij normaanpassing kan helpen.  
De mid-term review KRW en de begrotingsbrief van 2024 moet meer richting 
geven over de realisatie van de genoemde doelen.

3.3  Maatregelen die we gaan uitvoeren voor ‘Schoon Water’
Voor Schoon Water binnen het programma Watersysteem voeren we voor 
2023 geen specifieke maatregelen op. Hieronder beschrijven we wel een paar 
belangrijke inspanningen of bijzonderheden binnen het thema ‘Schoon Water’ 
waar we ook in 2023 aan werken.

  3.3.1. De Kader Richtlijn Water waterlichamen en de waarde  
  volle kleine wateren voldoen aan de vastgestelde KRW/WKW  
  doelstellingen (D2)
Voor de KRW-waterlichamen zijn maatregelpakketten opgesteld om de doelen, 
wat betreft een ecologisch gezond watersysteem met een goede waterkwaliteit, 
te bereiken. Voor eind 2027 moeten deze maatregelen uitgevoerd zijn. Dit doen 
we via ons WOM-programma. Verantwoording daarover vindt via de maatregel 
‘WOM-programma’ plaats (zie eerdere toelichting). Waardevolle Kleine Wateren 
(WKW) zijn door de provincies aangewezen. Zij moeten een goede waterkwaliteit 
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hebben en ecologisch gezond zijn. Voor de bescherming van deze wateren wordt, 
in afstemming met de waterschappen, in 2023 provinciaal beleid opgesteld.

 3.3.2. Juiste balans tussen de belastbaarheid en belasting  
 van het watersysteem (D4)
Wij werken samen met de provincies Drenthe en Overijssel en LTO in het 
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Het DAW bestaat uit maatregelen 
in de bedrijfsvoering van agrariërs die leiden tot een duurzamer gebruik van 
de bodem, efficiënt gebruik van water en minder uitstoot van ongewenste 
stoffen in het grond- en oppervlaktewater. Het terugdringen van nutriënten 
en bestrijdingsmiddelen is een belangrijk doel. Ook in 2023 zetten we deze 
samenwerking voort en dragen we bij aan projecten die de waterkwaliteit 
positief beïnvloeden.

3.4   Reguliere werkzaamheden

Assetmanagement
Een groot deel van ons werk bestaat uit peilbeheer en het dagelijkse beheer 
en onderhoud van onze watersysteem-assets. Met dit dagelijks beheer en 
onderhoud zorgen we ervoor dat we een groot deel van onze doelen halen. Ook 
vervangingen van onze assets vallen onder de reguliere werkzaamheden. Binnen 
de paragraaf bedrijfsvoering staat de implementatie van assetmanagement 
WDODelta-breed beschreven. De uitvoering en concrete uitwerking hiervan zal 
de komende periode o.a. binnen het programma Watersysteem plaatsvinden. 
Een eerste versie van het assetmanagementplan (AMP) Geautomatiseerde 
Peilregelende Kunstwerken (GPK) is afgerond. Daarnaast is een eerste aanzet tot 
een AMP Baggeren gemaakt. Dit wordt komend jaar geactualiseerd waarbij ook 
de voormalige scheepvaartkanalen worden opgenomen.

Exotenbestrijding
Exoten nemen toe in ons beheergebied en het bestrijden hiervan vraagt elk 
jaar meer budget, tijd en aandacht. Via een plan van aanpak willen we de 
locaties goed in beeld krijgen en houden. Daarnaast zetten we in op een goede 
begeleiding en controle op kwaliteit bij de uitvoering van het werk.  
Hiermee verwachten we de groei beter onder controle te kunnen houden.

Figuur 6: Invasieve exoten in een A-watergang

Waterschapsbelang plannen en beleid derden
We zijn voor het borgen van onze belangen niet alleen afhankelijk van onszelf, 
maar ook van initiatiefnemers en medeoverheden. Daarom brengen wij het 
waterschapsbelang expliciet en op evenwichtige wijze in, in plannen van private 
initiatiefnemers, gemeenten en provincies. Dit blijven we doen. Dat geldt, naast 
de omgevingsprocessen vanuit NOVI/NOVEX en NPLG, ook voor het onderzoek 
naar een toekomstbestendige drinkwatervoorziening en ontwikkelingen in het 
kader van N2000. Hierbij adviseren we de provincies en Vitens over de uit te 
voeren maatregelen en gewenste kaders vanuit het watersysteembelang.
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Vergunning en handhaving
We verlenen vergunningen aan gebruikers voor aanpassingen aan het systeem 
of het onttrekken -dan wel lozen- van water. En zo nodig treden we handhavend 
op. De beregenaar, die voornemens is te gaan beregenen, kan via een digitale 
manier (app) de beregening melden bij de peilbeheerder. Hierdoor is een 
uitgebreide administratieve afhandeling, zowel bij de aanvrager als bij het  
team Vergunningen, niet meer nodig.

Kennis en innovatieprogramma i.r.t. het programma Watersysteem
Vanaf 2023 wordt, via centrale aansturing vanuit programma M&O, een 
programma-overstijgende inspanning geleverd voor het borgen van het 
onderzoeks- en innovatieproces. Voor het programma watersysteem ligt er 
de ambitie om het inhoudelijk vormgeven van het watersysteemdeel van de 
onderzoeks- en innovatie agenda een stap verder te brengen. Dit doen we via het 
actief ophalen van onderwerpen, deze uit te werken en als zodanig optimaal aan 
te laten sluiten bij onze doelen. Dit laatste bestaat bijvoorbeeld uit het uitvoeren 
van diverse verkenningen en bureaustudies, het schrijven van plannen van 
aanpak en het verrichten van ‘proof of concept’ studies.

Figuur 7: Onderhoud met maaiboot

Systeemkennis
Voor de uitvoering van onze taken is actuele systeemkennis van enorm 
belang en daarom werken we doorlopend aan voldoende en betrouwbare 
watersysteem-informatie, dat goed ontsloten is, en waar nodig zorgen we er voor 
dat ontbrekende data ingewonnen en ontsloten wordt. Mede in relatie tot de 
implementatie van assetmanagement wordt hier extra aandacht aan gegeven. 
In hoeverre de organisatie hier op dit moment voldoende voor toegerust is, zal 
nader in beeld gebracht moeten worden. Hier komen we in de begrotingsbrief 
2024 nader op terug.
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3.5  Kosten die wij verwachten te maken 
In tabel 5 zijn alle lasten opgenomen die aan het programma Watersysteem 
verbonden zijn.

Tabel 5: Exploitatie programma Watersysteem

Omschrijving Begroting Meerjarenraming 2024-2026 Rekening Begroting
(bedragen x € 1.000) 2023 2024 2025 2026 2021 2022

Personeelslasten  20.499      20.815       21.065  21.389     17.848      18.287 

Goederen en diensten      20.700      23.084      23.402      23.826      18.889      19.863 

Kapitaallasten      14.871      16.279       17.534       19.872     12.121     12.326 

Onvoorzien en dotaties  - - - - 54 -

Inkomsten       -1.450      -1.284      -1.209      -1.119      -2.360      -1.884 

Totaal programma lasten      54.620      58.894     60.792     63.968      46.552     48.592 
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A1. De infrastructuur 
voldoet aan de kaders 
van GGOR

A2. Het (peil)beheer 
voldoet in normale 
omstandigheden

A3. Het watersysteem 
en de functies zijn in 
balans

B1. De infrastructuur 
voldoet aan de kaders 
van  NBW

B2. Het (peil)beheer 
voldoet bij (dreigende) 
wateroverlast situaties 

C1. De infrastructuur 
aanpassen om 
waterbeschikbaarheid 
te vergroten

C2. Het (peil)beheer is 
gericht op maximale 
waterbeschikbaarheid 
bij (dreigende) 
watertekort situaties B3. Het watersysteem 

en de functies zijn 
tijdens natte 
omstandigheden  
in balans

D1. Het effluent 
voldoet aan de 
lozingseisen van de 
betreffende RWZI

D2. De KRW 
waterlichamen en de 
waardevolle kleine 
wateren voldoen aan 
de vastgestelde KRW 
/WKW doelstellingen

D3. Alle wateren 
voldoen aan de daar 
geldende 
waterkwaliteitsdoel-
stellingen

D4. Juiste balans 
tussen de 
belastbaarheid en 
belasting van het 
watersysteem

E1. Juiste balans 
tussen de belastbaar-
heid en belasting 
van de waterketen

E2. De infrastructuur 
van de waterketen
is robuust en 
toekomstgericht

F1. De primaire 
keringen voldoen aan 
de wettelijke norm 

F2. De regionale 
keringen voldoen aan 
de provinciale norm 

G1. Wij stimuleren 
met onze kennis 
gevolgbeperkend 
ruimtegebruik 

G2. Wij dragen  bij aan  
een adequate rampen 
– en crisisbeheersing 
met betrekking tot 
waterveiligheid 

C3. Het watersysteem 
en de functies zijn 
tijdens droge 
omstandigheden 
in balans

Wij zorgen voor 
voldoende water

Wij zorgen voor 
schoon water

Wij zorgen voor 
waterveiligheid

Wij voeren onze taken duurzaam uit 
samen met onze omgeving

A. Wij realiseren 
doelmatig 
waterbeheer dat 
optimaal de functies 
en het huidige 
gebruik ondersteunt 

B. Ons waterbeheer 
is er in natte 
omstandigheden op 
gericht om zoveel 
mogelijk schade 
en/of inkomsten-
derving als gevolg 
van wateroverlast 
te voorkomen of te 
beperken

C. Ons waterbeheer 
is er in droge 
omstandigheden op 
gericht om de 
beschikbaarheid van 
zoetwater voor 
gebieds- en 
oppervlaktewater-
functies zo lang 
mogelijk op peil te 
houden teneinde 
schade en/of 
opbrengstderving te 
voorkomen of te 
beperken

D. Wij zorgen voor 
een goede 
ecologische, fysische 
en chemische 
waterkwaliteit 
passend bij de 
functie van het 
oppervlaktewater

E. Wij zorgen voor 
schoon effluent voor 
een bijdrage aan de 
volksgezondheid en 
hergebruik van water 

F. Wij zorgen voor 
bescherming tegen 
hoog water 

G. Wij beperken de 
schade als gevolg van 
overstromingen

Wij dragen bij aan een duurzame toekomst
H. Klimaatneutraal
I.  Klimaatadaptatie
J. Circulair
K. Biodiversiteit 

Wij versterken de verbinding met de samenleving
L. Genieten van water
M. Internationale samenwerking
N. Verbinding stakeholders
O. Kennis en educatie

Wij voeren onze taken uit tegen maatschappelijk 
verantwoorde kosten
P. Crisisbeheersing
Q. Maatschappelijk verantwoorde kosten
R. Digitale transformatie

Strategische doelen Strategische doelenStrategische doelen

Wij zorgen voor veilig wonen met water, voor voldoende en schoon water voor boeren en 
bedrijven in de stad en de natuur. Samen met onze partners doen wij dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de 

mensen in het gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken.

Visie 

Operationele doelen

Operationele doelen

Operationele doelen

Strategische doelen

Visie Visie Visie 

Missie 

A1. De infrastructuur 
voldoet aan de kaders 
van GGOR

A2. Het (peil)beheer 
voldoet in normale 
omstandigheden

A3. Het watersysteem 
en de functies zijn in 
balans

B1. De infrastructuur 
voldoet aan de kaders 
van  NBW

B2. Het (peil)beheer 
voldoet bij (dreigende) 
wateroverlast situaties 

C1. De infrastructuur 
aanpassen om 
waterbeschikbaarheid 
te vergroten

C2. Het (peil)beheer is 
gericht op maximale 
waterbeschikbaarheid 
bij (dreigende) 
watertekort situaties B3. Het watersysteem 

en de functies zijn 
tijdens natte 
omstandigheden  
in balans

D1. Het effluent 
voldoet aan de 
lozingseisen van de 
betreffende RWZI

D2. De KRW 
waterlichamen en de 
waardevolle kleine 
wateren voldoen aan 
de vastgestelde KRW 
/WKW doelstellingen

D3. Alle wateren 
voldoen aan de daar 
geldende 
waterkwaliteitsdoel-
stellingen

D4. Juiste balans 
tussen de 
belastbaarheid en 
belasting van het 
watersysteem

E1. Juiste balans 
tussen de belastbaar-
heid en belasting 
van de waterketen

E2. De infrastructuur 
van de waterketen
is robuust en 
toekomstgericht

F1. De primaire 
keringen voldoen aan 
de wettelijke norm 

F2. De regionale 
keringen voldoen aan 
de provinciale norm 

G1. Wij stimuleren 
met onze kennis 
gevolgbeperkend 
ruimtegebruik 

G2. Wij dragen  bij aan  
een adequate rampen 
– en crisisbeheersing 
met betrekking tot 
waterveiligheid 

C3. Het watersysteem 
en de functies zijn 
tijdens droge 
omstandigheden 
in balans

Wij zorgen voor 
voldoende water

Wij zorgen voor 
schoon water

Wij zorgen voor 
waterveiligheid

Wij voeren onze taken duurzaam uit 
samen met onze omgeving

A. Wij realiseren 
doelmatig 
waterbeheer dat 
optimaal de functies 
en het huidige 
gebruik ondersteunt 

B. Ons waterbeheer 
is er in natte 
omstandigheden op 
gericht om zoveel 
mogelijk schade 
en/of inkomsten-
derving als gevolg 
van wateroverlast 
te voorkomen of te 
beperken

C. Ons waterbeheer 
is er in droge 
omstandigheden op 
gericht om de 
beschikbaarheid van 
zoetwater voor 
gebieds- en 
oppervlaktewater-
functies zo lang 
mogelijk op peil te 
houden teneinde 
schade en/of 
opbrengstderving te 
voorkomen of te 
beperken

D. Wij zorgen voor 
een goede 
ecologische, fysische 
en chemische 
waterkwaliteit 
passend bij de 
functie van het 
oppervlaktewater

E. Wij zorgen voor 
schoon effluent voor 
een bijdrage aan de 
volksgezondheid en 
hergebruik van water 

F. Wij zorgen voor 
bescherming tegen 
hoog water 

G. Wij beperken de 
schade als gevolg van 
overstromingen

Wij dragen bij aan een duurzame toekomst
H. Klimaatneutraal
I.  Klimaatadaptatie
J. Circulair
K. Biodiversiteit 

Wij versterken de verbinding met de samenleving
L. Genieten van water
M. Internationale samenwerking
N. Verbinding stakeholders
O. Kennis en educatie

Wij voeren onze taken uit tegen maatschappelijk 
verantwoorde kosten
P. Crisisbeheersing
Q. Maatschappelijk verantwoorde kosten
R. Digitale transformatie

Strategische doelen Strategische doelenStrategische doelen

Wij zorgen voor veilig wonen met water, voor voldoende en schoon water voor boeren en 
bedrijven in de stad en de natuur. Samen met onze partners doen wij dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de 

mensen in het gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken.

Visie 

Operationele doelen

Operationele doelen

Operationele doelen

Strategische doelen

Visie Visie Visie 

Missie Waterketen4. 

Figuur 8: Doelen waterketen
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4.1   Doelen voor ‘Schoon Water’ die we willen bereiken
De landelijke waterketen bestaat uit het geheel van drinkwaterwinning, 
-productie en -levering en het inzamelen, transporteren en zuiveren van 
afvalwater. De drinkwaterbedrijven verzorgen de drinkwaterproductie en de 
-levering. De gemeenten zorgen via de rioolstelsels voor het inzamelen en het 
transport van afvalwater en een deel van het regenwater. Het afvalwater en  
het ingezamelde regenwater wordt door het waterschap getransporteerd naar 
de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) en daar gezuiverd. De rioolstelsels  
en de rwzi’s vormen samen de afvalwaterketen.

Voor het programma waterketen werken we aan de twee strategische en 
verschillende operationele doelen die vallen onder de visie “we zorgen voor 
schoon water”. Voor een toelichting op deze doelen verwijzen wij naar ons 
waterbeheerprogramma.

Figuur 9: Rwzi Zwolle

4.2   Maatregelen die we gaan uitvoeren
In de doelenboom op de vorige pagina zijn onze doelen opgenomen.  
Reguliere werkzaamheden dragen in belangrijke mate bij aan het realiseren  
van onze doelen. Naast regulier werk zijn er nog extra maatregelen nodig  
om de doelen te realiseren. Deze zijn alfabetisch genummerd.

  4.2.1 Het effluent voldoet aan de lozingseisen  
  van de betreffende rwzi (D1) 

Verwijdering nutriënten en opkomende stoffen
Tot nu toe maken opkomende stoffen geen onderdeel uit van de lozingseisen  
van de rwzi’s. Dit gaat in de toekomst mogelijk veranderen. Het huidige beleid 
kent drie sporen:
1. voortzetten onderzoek naar de risico’s voor het watersysteem;
2. stimuleren bronaanpak;
3. actief bijdragen aan de ontwikkeling van meer  

duurzame (combinatie) technieken (pilots).
 
Voor wat betreft het 1e spoor gaan we een onderzoek binnen het Rijn-
Oost verband uitvoeren naar de risico’s van opkomende stoffen voor het 
watersysteem (ecologie en drinkwatervoorziening). In ons beleid voor aanpak 
opkomende stoffen wordt voor het spoor ‘bronaanpak’ specifiek ingezet op 
(onze adviesrol in) de vergunningverlening. Hierbij krijgen de zeer zorgwekkende 
stoffen (ZZS) specifiek aandacht van provincies, omgevingsdiensten en 
WDODelta. Elke vijf jaar dienen bedrijven te onderzoeken of ze via de 
bronaanpak (preventie of minimalisatie) de emissies verder kunnen  
verminderen. Voor het laatste spoor voeren we, zo mogelijk in samenwerking 
met het Netwerk ‘Medicijnresten uit Water Noord-Nederland’, een onderzoek 
uit naar de verwijderingsrendementen van natuurlijke zuiveringssystemen 
(moerasfilters). Dit pakken we op in combinatie met de verwijdering van 
nutriënten (met name fosfor).
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Figuur 10: Medicijnen

  4.2.2 Juiste balans tussen de belastbaarheid en belasting  
  van de waterketen (E1)
 
a)  Optimalisatie afvalwater studie (OAS) Zwolle
 
Met een OAS studie beoordeel je of het totaal functioneren van de 
zuiveringskring (riolering en rwzi) voldoende is voor de huidige en toekomstige 
functies. Dit jaar voeren we een OAS studie uit voor de zuiveringskring rwzi 
Zwolle. Er zijn veel ontwikkelingen in de zuiveringskring. De verstedelijkings-
strategie (NOVEX), vergunningseisen en het functioneren van de rwzi maken 
een nadere studie wenselijk.

  4.2.3 De infrastructuur van de waterketen is robuust  
  en toekomstgericht (E2)

b)  Rwzi Echten
 b.1 Sliblijn Echten
In Q2 start de daadwerkelijke realisatie (“schop in de grond”) van de nieuwe 
sliblijn Echten (slibgistingsinstallatie en groengasinstallatie). Oplevering vindt 
plaats in de tweede helft van 2024, met aansluitend een testfase. De komende 
jaren vinden ook organisatorische voorbereidingen plaats voor de inbedrijfname 
die eind 2024 gepland staat. Hierbij valt te denken aan het organiseren van 
het beheer & onderhoud van de installatie, evenals het inrichten van de 
verkooporganisatie en de benodigde certificering van het groengas. Ten slotte 
starten de ontwerpwerkzaamheden van de CO2 afvanginstallatie. Hiervoor wordt 
in het najaar een uitvoeringskrediet aangevraagd. Beoogde oplevering van de 
CO2-installatie is in 2025/2026. 
 
 b.2 Zandfilter Echten
Ter voorbereiding op de komst van het afvalwater van zuivelfabriek Fage pakken 
we de voorbereidingen verder op. Volgens planning is in Q2 het definitieve 
ontwerp van het zandfilter gereed. De uitvoeringswerkzaamheden zullen niet 
starten voordat alle vergunningen onherroepelijk zijn. 
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Figuur 11: Rwzi Echten, met gisting op voorgrond 

c)  Datagedreven sturing
Een aantal waterschappen maakt gebruik van intelligente sturing van de rwzi’s 
op basis van hoogfrequente data. Hierbij wordt het volgende bereikt: een betere 
effluentkwaliteit, een betere benutting van de rwzi, waardoor investeringen 
kunnen worden uitgesteld en een verlaging van het energieverbruik. Op basis 
van deze ervaringen gaan we onderzoeken of een andere manier van sturing 
ook op onze rwzi’s tot verbeterde prestaties leidt. In eerste instantie zal worden 
bepaald bij welke rwzi’s het meeste effect kan worden bereikt. Vervolgens zal er 
een pilot worden uitgevoerd met datagedreven sturing op één rwzi en wordt, op 
basis van de resultaten van de pilot, een business case opgesteld. De business 
case vormt de basis voor een besluit over een eventuele bredere implementatie 
van datagedreven sturing. 
 
d)  Rwzi Hessenpoort als Smart Energy Hub
Dit hele jaar zal gebouwd worden aan de Smart Energy Hub die eind 2023 
gereed moet zijn. We realiseren de installatie op de rwzi Hessenpoort waarmee 
het waterschap en partner H2GO vanaf 2024 energie kunnen omzetten naar 
waterstof, warmte en zuurstof.

De zuurstof gebruiken we in ons beluchtingsproces waarbij de inschatting is dat 
we op energie de helft kunnen besparen. Daarna zal het onderzoek plaatsvinden 
om inzicht te krijgen in onder andere de:

 toepassing;
 schaalbaarheid;
 (neven)effecten;
 impact op de bedrijfsvoering van het zuiveringsproces;
 daadwerkelijke bijdrage tot het behalen van de energiedoelstelling en
 invloed op de netcongestie.

Figuur 12: Hessenpoort
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4.3   Reguliere werkzaamheden
Een groot deel van ons werk bestaat uit het dagelijkse beheer en onderhoud en 
het uitvoeren van de reguliere vervangingsinvesteringen van onze waterketen 
assets. Daarnaast zal de focus liggen op de ontwikkelopgave van de rwzi-locaties 
Echten en Hessenpoort. Hiermee zorgen we ervoor dat we onze doelen halen.
Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt en het toenemende aantal reguliere 
vervangingsinvesteringen wordt een hoger risicoprofiel gehanteerd door een 
aantal projecten t.b.v. vervangingsinvesteringen nog niet te starten.  
Omdat deze doorschuiven, ontstaat er in de komende jaren een extra opgave. 
Zoals het er nu naar uitziet zijn de gevolgen van dit uitstel nog beperkt.  
Er zijn beheersmaatregelen voorzien bij technische problemen. Wel kunnen  
door uitstel van maatregelen reparatiekosten op termijn gaan oplopen.  
Daarnaast is er sprake van een toenemend risico op uitval van installaties, 
waardoor er mogelijk lozingseisen overschreden kunnen gaan worden. Dit maakt 
dat de exploitatiemiddelen mogelijk ontoereikend zijn. Om mogelijke storingen 
te kunnen verhelpen als (delen van) installaties uitvallen is er in de begroting 
2023 eenmalig een extra krediet opgenomen.

Assetmanagement Waterketen
Binnen het programma M&O wordt hard gewerkt aan de implementatie  
van assetmanagement binnen onze gehele organisatie. Het maken van  
de Assetmanagementplannen (AMP’s) voor de waterketen loopt achter op  
de oorspronkelijke planning. In 2023 worden het AMP transportleidingen en  
het AMP rioolgemalen geactualiseerd en wordt een eerste versie van het  
AMP rwzi’s gemaakt.
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4.4  Kosten die wij verwachten te maken 
In tabel 6 zijn alle lasten opgenomen die aan het programma Waterketen 
verbonden zijn.

Tabel 6: Exploitatie programma Waterketen

Omschrijving Begroting Meerjarenraming 2024-2026 Rekening Begroting
(bedragen x € 1.000) 2023 2024 2025 2026 2021 2022

Personeelslasten  8.738 8.853 9.024 9.199 6.774 7.162

Goederen en diensten  24.721 28.904 29.855 30.502      18.120       21.164 

Kapitaallasten      11.640     12.105      15.862      17.237  11.000     10.980 

Onvoorzien en dotaties  -    -    -    -    -700  - 

Inkomsten        -1.963        -2.267        -2.286        -2.305        -1.386        -2.037 

TOTAAL PROGRAMMA LASTEN       43.136     47.595      52.455      54.633      33.808     37.269 
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A1. De infrastructuur 
voldoet aan de kaders 
van GGOR

A2. Het (peil)beheer 
voldoet in normale 
omstandigheden

A3. Het watersysteem 
en de functies zijn in 
balans

B1. De infrastructuur 
voldoet aan de kaders 
van  NBW

B2. Het (peil)beheer 
voldoet bij (dreigende) 
wateroverlast situaties 

C1. De infrastructuur 
aanpassen om 
waterbeschikbaarheid 
te vergroten

C2. Het (peil)beheer is 
gericht op maximale 
waterbeschikbaarheid 
bij (dreigende) 
watertekort situaties B3. Het watersysteem 

en de functies zijn 
tijdens natte 
omstandigheden  
in balans

D1. Het effluent 
voldoet aan de 
lozingseisen van de 
betreffende RWZI

D2. De KRW 
waterlichamen en de 
waardevolle kleine 
wateren voldoen aan 
de vastgestelde KRW 
/WKW doelstellingen

D3. Alle wateren 
voldoen aan de daar 
geldende 
waterkwaliteitsdoel-
stellingen

D4. Juiste balans 
tussen de 
belastbaarheid en 
belasting van het 
watersysteem

E1. Juiste balans 
tussen de belastbaar-
heid en belasting 
van de waterketen

E2. De infrastructuur 
van de waterketen
is robuust en 
toekomstgericht

F1. De primaire 
keringen voldoen aan 
de wettelijke norm 

F2. De regionale 
keringen voldoen aan 
de provinciale norm 

G1. Wij stimuleren 
met onze kennis 
gevolgbeperkend 
ruimtegebruik 

G2. Wij dragen  bij aan  
een adequate rampen 
– en crisisbeheersing 
met betrekking tot 
waterveiligheid 

C3. Het watersysteem 
en de functies zijn 
tijdens droge 
omstandigheden 
in balans

Wij zorgen voor 
voldoende water

Wij zorgen voor 
schoon water

Wij zorgen voor 
waterveiligheid

Wij voeren onze taken duurzaam uit 
samen met onze omgeving

A. Wij realiseren 
doelmatig 
waterbeheer dat 
optimaal de functies 
en het huidige 
gebruik ondersteunt 

B. Ons waterbeheer 
is er in natte 
omstandigheden op 
gericht om zoveel 
mogelijk schade 
en/of inkomsten-
derving als gevolg 
van wateroverlast 
te voorkomen of te 
beperken

C. Ons waterbeheer 
is er in droge 
omstandigheden op 
gericht om de 
beschikbaarheid van 
zoetwater voor 
gebieds- en 
oppervlaktewater-
functies zo lang 
mogelijk op peil te 
houden teneinde 
schade en/of 
opbrengstderving te 
voorkomen of te 
beperken

D. Wij zorgen voor 
een goede 
ecologische, fysische 
en chemische 
waterkwaliteit 
passend bij de 
functie van het 
oppervlaktewater

E. Wij zorgen voor 
schoon effluent voor 
een bijdrage aan de 
volksgezondheid en 
hergebruik van water 

F. Wij zorgen voor 
bescherming tegen 
hoog water 

G. Wij beperken de 
schade als gevolg van 
overstromingen

Wij dragen bij aan een duurzame toekomst
H. Klimaatneutraal
I.  Klimaatadaptatie
J. Circulair
K. Biodiversiteit 

Wij versterken de verbinding met de samenleving
L. Genieten van water
M. Internationale samenwerking
N. Verbinding stakeholders
O. Kennis en educatie

Wij voeren onze taken uit tegen maatschappelijk 
verantwoorde kosten
P. Crisisbeheersing
Q. Maatschappelijk verantwoorde kosten
R. Digitale transformatie

Strategische doelen Strategische doelenStrategische doelen

Wij zorgen voor veilig wonen met water, voor voldoende en schoon water voor boeren en 
bedrijven in de stad en de natuur. Samen met onze partners doen wij dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de 

mensen in het gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken.

Visie 

Operationele doelen

Operationele doelen

Operationele doelen

Strategische doelen

Visie Visie Visie 

Missie 

A1. De infrastructuur 
voldoet aan de kaders 
van GGOR

A2. Het (peil)beheer 
voldoet in normale 
omstandigheden

A3. Het watersysteem 
en de functies zijn in 
balans

B1. De infrastructuur 
voldoet aan de kaders 
van  NBW

B2. Het (peil)beheer 
voldoet bij (dreigende) 
wateroverlast situaties 

C1. De infrastructuur 
aanpassen om 
waterbeschikbaarheid 
te vergroten

C2. Het (peil)beheer is 
gericht op maximale 
waterbeschikbaarheid 
bij (dreigende) 
watertekort situaties B3. Het watersysteem 

en de functies zijn 
tijdens natte 
omstandigheden  
in balans

D1. Het effluent 
voldoet aan de 
lozingseisen van de 
betreffende RWZI

D2. De KRW 
waterlichamen en de 
waardevolle kleine 
wateren voldoen aan 
de vastgestelde KRW 
/WKW doelstellingen

D3. Alle wateren 
voldoen aan de daar 
geldende 
waterkwaliteitsdoel-
stellingen

D4. Juiste balans 
tussen de 
belastbaarheid en 
belasting van het 
watersysteem

E1. Juiste balans 
tussen de belastbaar-
heid en belasting 
van de waterketen

E2. De infrastructuur 
van de waterketen
is robuust en 
toekomstgericht

F1. De primaire 
keringen voldoen aan 
de wettelijke norm 

F2. De regionale 
keringen voldoen aan 
de provinciale norm 

G1. Wij stimuleren 
met onze kennis 
gevolgbeperkend 
ruimtegebruik 

G2. Wij dragen  bij aan  
een adequate rampen 
– en crisisbeheersing 
met betrekking tot 
waterveiligheid 

C3. Het watersysteem 
en de functies zijn 
tijdens droge 
omstandigheden 
in balans

Wij zorgen voor 
voldoende water

Wij zorgen voor 
schoon water

Wij zorgen voor 
waterveiligheid

Wij voeren onze taken duurzaam uit 
samen met onze omgeving

A. Wij realiseren 
doelmatig 
waterbeheer dat 
optimaal de functies 
en het huidige 
gebruik ondersteunt 

B. Ons waterbeheer 
is er in natte 
omstandigheden op 
gericht om zoveel 
mogelijk schade 
en/of inkomsten-
derving als gevolg 
van wateroverlast 
te voorkomen of te 
beperken

C. Ons waterbeheer 
is er in droge 
omstandigheden op 
gericht om de 
beschikbaarheid van 
zoetwater voor 
gebieds- en 
oppervlaktewater-
functies zo lang 
mogelijk op peil te 
houden teneinde 
schade en/of 
opbrengstderving te 
voorkomen of te 
beperken

D. Wij zorgen voor 
een goede 
ecologische, fysische 
en chemische 
waterkwaliteit 
passend bij de 
functie van het 
oppervlaktewater

E. Wij zorgen voor 
schoon effluent voor 
een bijdrage aan de 
volksgezondheid en 
hergebruik van water 

F. Wij zorgen voor 
bescherming tegen 
hoog water 

G. Wij beperken de 
schade als gevolg van 
overstromingen

Wij dragen bij aan een duurzame toekomst
H. Klimaatneutraal
I.  Klimaatadaptatie
J. Circulair
K. Biodiversiteit 

Wij versterken de verbinding met de samenleving
L. Genieten van water
M. Internationale samenwerking
N. Verbinding stakeholders
O. Kennis en educatie

Wij voeren onze taken uit tegen maatschappelijk 
verantwoorde kosten
P. Crisisbeheersing
Q. Maatschappelijk verantwoorde kosten
R. Digitale transformatie

Strategische doelen Strategische doelenStrategische doelen

Wij zorgen voor veilig wonen met water, voor voldoende en schoon water voor boeren en 
bedrijven in de stad en de natuur. Samen met onze partners doen wij dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de 

mensen in het gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken.

Visie 

Operationele doelen

Operationele doelen

Operationele doelen

Strategische doelen

Visie Visie Visie 

Missie Waterveiligheid5. 

Figuur 13: Doelen waterveiligheid
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5.1   Doelen voor Waterveiligheid die we willen bereiken
Binnen het programma waterveiligheid werken we de komende jaren aan 
twee strategische- en vier operationele doelen, deze zijn opgenomen en 
verder toegelicht in de doelenboom van het WBP. Het uitvoeren van de 
activiteiten uit het programma waterveiligheid zorgt voor bescherming 
tegen hoogwater. Het op orde hebben (en houden) van onze primaire- en 
regionale keringen speelt hierin een belangrijke rol. Wij beheren, beoordelen 
en versterken de keringen waar nodig, zodat de keringen ook in toekomst 
voldoen aan de wettelijke normen.

Figuur 14: Hoogwater op de IJssel bij Zwolle

Daarnaast is het beperken van schade als gevolg van een mogelijke 
overstroming voor ons een belangrijk speerpunt. Hiervoor werken wij nauw 
samen met gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s en het rijk, waarbij allen 
hun eigen taak uitvoert. Binnen dit samenspel brengen wij actief onze kennis 
in en stimuleren wij gevolgbeperkende maatregelen achter de keringen. Ook 
dragen we bij aan adequate rampen- en crisisbeheersing tijdens hoogwater.

 

Figuur 15: Hoogwater bij stuw Vechterweerd (februari 2022)

5.2   Maatregelen die we gaan uitvoeren
In de doelenboom op de vorige pagina zijn de doelen opgenomen. Reguliere 
werkzaamheden dragen in belangrijke mate bij aan het realiseren van onze 
doelen. Naast regulier werk zijn er nog extra maatregelen nodig om de doelen  
te realiseren. Deze zijn alfabetisch genummerd.

  5.2.1 De primaire keringen voldoen aan de wettelijke norm (F1)
Om aan dit doel te kunnen voldoen moeten wij onze keringen beheren, 
beoordelen voor inzicht in de sterkte van de keringen en versterken indien  
de keringen niet aan de norm voldoen.
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Wettelijke beoordeling en Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

a)  Opstellen van een nieuw veiligheidsbeeld dat als basis wordt  
  gebruikt voor de actualisatie van de langjarige programmering  
  van het HWBP (zie maatregel b) 

In het kader van de landelijke beoordelingsronde (LBO-1) en het WBI 2017 
(Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium) zijn de normtrajecten beoordeeld.  
Op basis hiervan wordt begin 2023 het nieuwe veiligheidsbeeld van de primaire 
keringen opgesteld. De tweede landelijke beoordelingsronde (LBO-2) start 
in 2023 en loopt tot 2035. Informatie over de lopende HWBP-projecten is 
opgenomen onder reguliere werkzaamheden.

b)  Opstellen van een geactualiseerd HWBP programma

Om in 2050 alle primaire keringen op orde te hebben, werken wij aan het HWBP.  
Op basis van het waterveiligheidsbeeld brengen we de opgave voor het HWBP 
beter in beeld, zodat sturing en bestuurlijke besluitvorming voor de langere 
termijn beter kunnen worden gefaciliteerd. Eind 2022 zijn we gestart met de 
voorbereidingen om de langjarige programmering van het HWBP op basis van 
het nieuwe waterveiligheidsbeeld te actualiseren. 

Afronding van deze actualisatie is voorzien aan het einde van Q1 van 2023. 
Uitgangpunt is dan te beschikken over een geactualiseerd, realistisch, maakbaar  
en stabiel HWBP programma. En daarmee ook bij te dragen aan de stabiliteit van  
de landelijke HWBP programmering. 

Onderzoeksagenda waterveiligheid

c)  Potentiële scope-reductie inzichtelijk maken van de    
  waterveiligheidsopgave vertaald naar:
   minder meerkosten;
   impact op de omgeving.

Binnen het gebied van WDODelta is de waterveiligheidsopgave groot.  
De versterking van onze keringen wordt uitgevoerd binnen het HWBP.  
Dit programma willen we uitvoeren op een zo effectief mogelijke wijze.  
Hiervoor is het slim om in te zetten op scope-reductie van de waterveiligheids-
opgave. Een reductie kan tot stand komen door meer kennisontwikkeling op het 
gebied van de sterkte van de dijk of de belasting op de dijk en de methodieken 
die hiervoor worden gebruikt om tot beoordeling en een goed ontwerp te 
komen. De onderzoeksagenda waterveiligheid is ons instrument om hier 
structureel uitvoering aan te geven. De onderzoeksagenda richt zich niet alleen 
op het versterken van de keringen. Ook ontwikkelen we via deze lijn slimmere 
technieken voor beheer en onderhoudsvraagstukken die in het nu bijdrage 
leveren aan een veilig beheergebied. Dit doen we niet alleen, maar samen met 
partners zoals het landelijke HWBP, STOWA, Deltares en universiteiten zoals  
de UT (Enschede) en TU (Delft).

Actuele onderwerpen waterveiligheid
De beverpopulatie groeit en de verspreiding ervan neemt toe. Voor water-
veiligheid brengt dit enkele uitdagingen met zich mee. We doen mee aan een 
samenwerking op landelijk niveau om informatie te verzamelen van kennis over 
o.a. ecologie, knelpunten en oplossingen. Deze kennis vertalen we vervolgens 
naar het beheergebied van WDODelta met een risico-inventarisatie.

Op basis hiervan, bereiden we onze positiebepaling voor. Dit zal naar 
verwachting in 2024 leiden tot een bestuurlijke keuze hoe wij om willen  
gaan met de bevers in relatie tot de waterveiligheidsrisico’s.
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Figuur 16: Bever

   5.2.2 De regionale keringen voldoen aan de provinciale norm (F2)

d)  Opstellen van een plan van aanpak voor de toetsing van de  
  regionale keringen op basis van de door provincie Overijssel en -  
  Drenthe vastgestelde waterstanden

De provincie Overijssel en Drenthe stellen, respectievelijk voor eind 2022  
en het begin van 2023, de waterstanden vast voor de regionale keringen in  
ons beheergebied. Na deze vaststelling, gebruiken we deze waterstanden  
als input voor de nieuwe beoordelingsronde van onze regionale keringen.  
Medio 2023 stellen we hiervoor het plan van aanpak ‘Beoordeling van de 
regionale keringen’ op.

Een goede aansluiting bij de strategische- en beleidsprocessen uit het 
programma Watersysteem en de planning van de stroomgebiedsvisies is hierbij 
van belang. Deze verbinding staat beschreven in het programma Watersysteem.

  5.2.3 Wij stimuleren met onze kennis gevolgbeperkend  
  ruimtegebruik (G1)
Met onze kennis adviseren wij onze gebiedspartners over keuzes en 
ontwikkelingen in de ruimtelijke inrichting. Op het gebied van meerlaags-
veiligheid is het van belang dat we nadrukkelijk ‘aan de voorkant’ van plan-
vormingsprocessen participeren. In de te hanteren strategie hiervoor, ligt  
een stevige verbinding met de aanpak binnen het programma Watersysteem  
en de omgevingsprocessen die daarin benoemd zijn. Met betrekking tot het  
thema meerlaagsveiligheid, bereiden we onze positiebepaling voor en zal  
naar verwachting in 2024 leiden tot een bestuurlijke keuze hoe dit concept 
in te zetten.

5.3   Reguliere werkzaamheden
 
Onderhoud en beheer waterkeringen
Het beheer en onderhoud van onze keringen voeren wij uit volgens onze 
beheerplannen. Dit doen we voor de normale situaties en de extreme situaties 
zoals hoogwater of droogte. Als uit de beoordeling blijkt dat keringen niet 
voldoen, worden voor deze stukken beheerplannen opgesteld en wordt bepaald 
hoe we moeten handelen als er hoogwater komt, voordat deze kering versterkt 
is vanuit het HWBP.
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Figuur 17: Uitvoeren inspectie

Daarnaast blijven we onze waterkeringen beschermen tegen graafschade 
van de muskusratten. De doelstelling van de Unie van Waterschappen voor 
de muskusrat is ‘terugdringen tot aan de landgrens’. Er worden landelijk 
bestuurlijke afspraken gemaakt over de solidariteitsfinanciering van de nieuwe 
muskusrattenstrategie. Binnen WDODelta werken we aan dit doel in een 
samenwerkingsverband met de waterschappen Vechtstromen, Noorderzijlvest 
en Hunze en Aa’s. In het gezamenlijke vangplan streven we naar het terugdringen 
van de muskusrattenpopulatie naar gemiddeld minder dan 0,08 vangsten per 
kilometer watergang per jaar.

Als benoemd bij het kopje ‘Actuele onderwerpen waterveiligheid’ leidt 
de aanwezigheid van de bever in toenemende mate tot schade aan onze 
waterkeringen. De mate van impact op de waterveiligheid, mogelijk 
handelingsperspectief, maatregelen en de financiële betekenis hiervan  
op begroting, wordt nader in kaart gebracht.

Figuur 18: Inspectie muskusrattenbestrijding IJsseldijk bij Wijhe

Elk jaar rapporteren we de resultaten van beheer, de uitkomsten van de 
beoordelingen van keringen en de geplande of uitgevoerde dijkversterkingen 
in een waterveiligheidsrapportage. Dit om invulling te geven aan de jaarlijkse 
verplichting in het kader van onze zorgplicht.

HWBP
We werken aan het HWBP, zodat in 2050 al onze primaire keringen aan de nieuwe 
normering voldoen. De mijlpalenplanning ziet er per project als volgt uit:

 Stadsdijken Zwolle: realisatie van de dijkverbetering loopt;
 IJsselwerken: ter inzage legging van de planbesluiten;
 Verkenning Veilige Vecht: vaststelling voorkeursalternatief;
 Stenendijk Hasselt: afronding dijkverbetering en restauratie. 1,3 km dijk;
 Noordelijke randmeerdijk: afronding realisatie. van 11 km 

waterveiligheidsopgave waarvan 300 m voor WDODelta;
 Mastenbroek IJssel: start verkenning.
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Figuur 19: HWBP Stadsdijken Zwolle

Het aantal versterkte kilometers in het HWBP voor de komende jaren is 
opgenomen in de volgende tabel.

Tabel 7: Aantal km dijk versterkt in HWBP

Uitbetaling subsidie-uitkering
Landelijk is er een discussie over het moment van de uitbetaling van de subsidie-
uitkering. Dit kan mogelijk grote negatieve financiële gevolgen hebben. Op dit 
moment is de discussie vol op in beweging en niet concreet te vertalen.

Rampen- en crisisbeheersing bij hoogwater
Ondanks alle inspanningen aan onze dijken kunnen calamiteiten tijdens 
hoogwater niet geheel uitgesloten worden. WDODelta is goed voorbereid op dit 
soort mogelijke calamiteiten. Dit houden we op peil door de de calamiteiten-
organisatie op te leiden waar nodig, te trainen en door te oefenen. Daarnaast 
delen we intensief kennis over crises zowel nationaal als internationaal.

Figuur 20: Hoogwaterbrigade

Prestatie-indicator 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Aantal km dijk versterkt in HWBP 3,49 7,49 15,49 23,79 32,09 44,09 54,09
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5.4  Kosten die wij verwachten te maken
In tabel 8 zijn alle lasten opgenomen die aan het programma Waterveiligheid 
verbonden zijn.

Tabel 8: Exploitatie programma Waterveiligheid

Omschrijving Begroting Meerjarenraming 2024-2026 Rekening Begroting
(bedragen x € 1.000) 2023 2024 2025 2026 2021 2022

Personeelslasten  4.599 4.685 4.774 4.864 4.135  4.353 

Goederen en diensten  2.448  2.474  2.499  2.527  2.462  2.394 

Kapitaallasten  8.085  8.722  10.050  10.024  7.487  7.315

Onvoorzien en dotaties  -  -  -  -  -  - 

Inkomsten  -288  -291  -295  -271  -298  -254 

TOTAAL PROGRAMMA LASTEN  14.844 15.590  17.028 17.144 13.786 13.808
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Wij voeren onze taken duurzaam uit 
samen met onze omgeving

H1. WDOD streeft 
ernaar in 2025 
energieneutraal te 
zijn, door evenveel 
elektriciteit duurzaam 
op te wekken als te 
verbruiken.

H-K. Wij dragen bij aan een duurzame toekomst 

H2. WDOD streeft 
ernaar bij de 
taakuitvoering in 
2030 tenminste 49%  
broeikasgasreductie te 
bereiken tov 1990.

H3. WDOD draagt
in regionale 
energietransitie 
bij aan de eigen 
organisatiedoel-
stellingen en aan de 
transitiedoelen 
in de regio.  

Klimaatneutraal Klimaatadaptatie Circulair Biodiversiteit Genieten van water Internationale 
samenwerking

Verbinding 
stakeholders

Kennis en educatie Crisis-beheersing Maatschappelijk 
verantwoorde kosten

Digitale 
transformatie

H4. In 2030 is er 
samen met 
gebiedspartners 
minder CO2 emissie 
bereikt in 
veenweidegebied 
N-W Overijssel door 
de maaivelddaling 
te beperken met 
waterhuishoudkundige 
maatregelen.

I3. WDOD voert 
samen met haar 
omgeving 
klimaatadaptieve 
maatregelen uit. 

J1. WDOD streeft 
ernaar 50 % minder  
primaire grondstoffen 
te gebruiken tov 2019.

J2. WDOD werkt aan 
minder restafval in de 
bedrijfsvoering en bij 
vervanging van assets 
en bestemt 
afvalstromen 
(o.m. maaisel en bagger) 
zoveel mogelijk 
voor nuttig hergebruik 
en hoogwaardige 
recycling

J3. WDOD wint waar 
mogelijk meer 
grondstoffen uit 
afvalwater en regelt 
de afzet ervan. 

Strategische doelen

L1. Wij benaderen het 
watersysteem 
integraal zodat 
waterbeheer, erfgoed 
en ruimtelijke 
kwaliteit samengaan.

L-O. Wij versterken de verbinding met de samenleving 

L2. Wij stellen onze 
eigendommen open 
voor recreatief 
gebruik, mits dit  
veilig is en niet  ten 
koste gaat van het 
functioneren van het 
watersysteem en 
functies zoals natuur, 
landbouw, bedrijven en 
wonen.

M1. In 2027 zijn onze 
internationale 
partners sterker 
geworden.

N1. In 2027 zijn onze 
belangrijkste partners 
positief over onze 
samenwerking. 

M2. In 2027 is 
WDODelta versterkt 
door internationale 
activiteiten.

N2. In 2027 
beoordelen de 
stakeholders onze 
dienstverlening met 
minimaal een 7.

O1. Onze partners 
waarderen ons als 
een  kennisautoriteit 
op onze primaire 
taken.

O2. We dragen kennis 
uit, geven voorlichting 
en ontwikkelen 
educatieprogramma’s 
voor het onderwijs.

P-R. Wij voren onze taken uit tegen maatschappelijk verantwoorde kosten

P1. We hebben 
adequate 
crisis-beheersing. 

Q1. Wij voeren onze 
taken uit in een goede 
balans tussen kosten, 
prestaties risico’s.

R1. Komend 
decennium gaan we 
actief nieuwe 
technieken en 
innovaties toepassen 
in onze organisatie.

K1. WDOD werkt aan 
herstel en behoud van 
biodiversiteit in 
oppervlakte-water, 
land en bodem. 

Operationele doelen

Thema’s

Operationele doelen Operationele doelen

Visie 

A1. De infrastructuur 
voldoet aan de kaders 
van GGOR

A2. Het (peil)beheer 
voldoet in normale 
omstandigheden

A3. Het watersysteem 
en de functies zijn in 
balans

B1. De infrastructuur 
voldoet aan de kaders 
van  NBW

B2. Het (peil)beheer 
voldoet bij (dreigende) 
wateroverlast situaties 

C1. De infrastructuur 
aanpassen om 
waterbeschikbaarheid 
te vergroten

C2. Het (peil)beheer is 
gericht op maximale 
waterbeschikbaarheid 
bij (dreigende) 
watertekort situaties B3. Het watersysteem 

en de functies zijn 
tijdens natte 
omstandigheden  
in balans

D1. Het effluent 
voldoet aan de 
lozingseisen van de 
betreffende RWZI

D2. De KRW 
waterlichamen en de 
waardevolle kleine 
wateren voldoen aan 
de vastgestelde KRW 
/WKW doelstellingen

D3. Alle wateren 
voldoen aan de daar 
geldende 
waterkwaliteitsdoel-
stellingen

D4. Juiste balans 
tussen de 
belastbaarheid en 
belasting van het 
watersysteem

E1. Juiste balans 
tussen de belastbaar-
heid en belasting 
van de waterketen

E2. De infrastructuur 
van de waterketen
is robuust en 
toekomstgericht

F1. De primaire 
keringen voldoen aan 
de wettelijke norm 

F2. De regionale 
keringen voldoen aan 
de provinciale norm 

G1. Wij stimuleren 
met onze kennis 
gevolgbeperkend 
ruimtegebruik 

G2. Wij dragen  bij aan  
een adequate rampen 
– en crisisbeheersing 
met betrekking tot 
waterveiligheid 

C3. Het watersysteem 
en de functies zijn 
tijdens droge 
omstandigheden 
in balans

Wij zorgen voor 
voldoende water

Wij zorgen voor 
schoon water

Wij zorgen voor 
waterveiligheid

A. Wij realiseren 
doelmatig 
waterbeheer dat 
optimaal de functies 
en het huidige 
gebruik ondersteunt 

B. Ons waterbeheer 
is er in natte 
omstandigheden op 
gericht om zoveel 
mogelijk schade 
en/of inkomsten-
derving als gevolg 
van wateroverlast 
te voorkomen of te 
beperken

C. Ons waterbeheer 
is er in droge 
omstandigheden op 
gericht om de 
beschikbaarheid van 
zoetwater voor 
gebieds- en 
oppervlaktewater-
functies zo lang 
mogelijk op peil te 
houden teneinde 
schade en/of 
opbrengstderving te 
voorkomen of te 
beperken

D. Wij zorgen voor 
een goede 
ecologische, fysische 
en chemische 
waterkwaliteit 
passend bij de 
functie van het 
oppervlaktewater

E. Wij zorgen voor 
schoon effluent voor 
een bijdrage aan de 
volksgezondheid en 
hergebruik van water 

F. Wij zorgen voor 
bescherming tegen 
hoog water 

G. Wij beperken de 
schade als gevolg van 
overstromingen

Strategische doelen Strategische doelen

Wij zorgen voor veilig wonen met water, voor voldoende en schoon 
water voor boeren en bedrijven in de stad en de natuur. 
Samen met onze partners doen wij dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de mensen in het 

gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken.

Visie 

Operationele doelen

Operationele doelen

Operationele doelen

Strategische doelen

Visie Visie 

Missie 

Wij voeren onze taken duurzaam uit 
samen met onze omgeving

H1. WDOD streeft 
ernaar in 2025 
energieneutraal te 
zijn, door evenveel 
elektriciteit duurzaam 
op te wekken als te 
verbruiken.

H-K. Wij dragen bij aan een duurzame toekomst 

H2. WDOD streeft 
ernaar bij de 
taakuitvoering in 
2030 tenminste 49%  
broeikasgasreductie te 
bereiken tov 1990.

H3. WDOD draagt
in regionale 
energietransitie 
bij aan de eigen 
organisatiedoel-
stellingen en aan de 
transitiedoelen 
in de regio.  

Klimaatneutraal Klimaatadaptatie Circulair Biodiversiteit Genieten van water Internationale 
samenwerking

Verbinding 
stakeholders

Kennis en educatie Crisis-beheersing Maatschappelijk 
verantwoorde kosten

Digitale 
transformatie

H4. In 2030 is er 
samen met 
gebiedspartners 
minder CO2 emissie 
bereikt in 
veenweidegebied 
N-W Overijssel door 
de maaivelddaling 
te beperken met 
waterhuishoudkundige 
maatregelen.

I3. WDOD voert 
samen met haar 
omgeving 
klimaatadaptieve 
maatregelen uit. 

J1. WDOD streeft 
ernaar 50 % minder  
primaire grondstoffen 
te gebruiken tov 2019.

J2. WDOD werkt aan 
minder restafval in de 
bedrijfsvoering en bij 
vervanging van assets 
en bestemt 
afvalstromen 
(o.m. maaisel en bagger) 
zoveel mogelijk 
voor nuttig hergebruik 
en hoogwaardige 
recycling

J3. WDOD wint waar 
mogelijk meer 
grondstoffen uit 
afvalwater en regelt 
de afzet ervan. 

Strategische doelen

L1. Wij benaderen het 
watersysteem 
integraal zodat 
waterbeheer, erfgoed 
en ruimtelijke 
kwaliteit samengaan.

L-O. Wij versterken de verbinding met de samenleving 

L2. Wij stellen onze 
eigendommen open 
voor recreatief 
gebruik, mits dit  
veilig is en niet  ten 
koste gaat van het 
functioneren van het 
watersysteem en 
functies zoals natuur, 
landbouw, bedrijven en 
wonen.

M1. In 2027 zijn onze 
internationale 
partners sterker 
geworden.

N1. In 2027 zijn onze 
belangrijkste partners 
positief over onze 
samenwerking. 

M2. In 2027 is 
WDODelta versterkt 
door internationale 
activiteiten.

N2. In 2027 
beoordelen de 
stakeholders onze 
dienstverlening met 
minimaal een 7.

O1. Onze partners 
waarderen ons als 
een  kennisautoriteit 
op onze primaire 
taken.

O2. We dragen kennis 
uit, geven voorlichting 
en ontwikkelen 
educatieprogramma’s 
voor het onderwijs.

P-R. Wij voren onze taken uit tegen maatschappelijk verantwoorde kosten

P1. We hebben 
adequate 
crisis-beheersing. 

Q1. Wij voeren onze 
taken uit in een goede 
balans tussen kosten, 
prestaties risico’s.

R1. Komend 
decennium gaan we 
actief nieuwe 
technieken en 
innovaties toepassen 
in onze organisatie.

K1. WDOD werkt aan 
herstel en behoud van 
biodiversiteit in 
oppervlakte-water, 
land en bodem. 

Operationele doelen

Thema’s

Operationele doelen Operationele doelen

Visie 

A1. De infrastructuur 
voldoet aan de kaders 
van GGOR

A2. Het (peil)beheer 
voldoet in normale 
omstandigheden

A3. Het watersysteem 
en de functies zijn in 
balans

B1. De infrastructuur 
voldoet aan de kaders 
van  NBW

B2. Het (peil)beheer 
voldoet bij (dreigende) 
wateroverlast situaties 

C1. De infrastructuur 
aanpassen om 
waterbeschikbaarheid 
te vergroten

C2. Het (peil)beheer is 
gericht op maximale 
waterbeschikbaarheid 
bij (dreigende) 
watertekort situaties B3. Het watersysteem 

en de functies zijn 
tijdens natte 
omstandigheden  
in balans

D1. Het effluent 
voldoet aan de 
lozingseisen van de 
betreffende RWZI

D2. De KRW 
waterlichamen en de 
waardevolle kleine 
wateren voldoen aan 
de vastgestelde KRW 
/WKW doelstellingen

D3. Alle wateren 
voldoen aan de daar 
geldende 
waterkwaliteitsdoel-
stellingen

D4. Juiste balans 
tussen de 
belastbaarheid en 
belasting van het 
watersysteem

E1. Juiste balans 
tussen de belastbaar-
heid en belasting 
van de waterketen

E2. De infrastructuur 
van de waterketen
is robuust en 
toekomstgericht

F1. De primaire 
keringen voldoen aan 
de wettelijke norm 

F2. De regionale 
keringen voldoen aan 
de provinciale norm 

G1. Wij stimuleren 
met onze kennis 
gevolgbeperkend 
ruimtegebruik 

G2. Wij dragen  bij aan  
een adequate rampen 
– en crisisbeheersing 
met betrekking tot 
waterveiligheid 

C3. Het watersysteem 
en de functies zijn 
tijdens droge 
omstandigheden 
in balans

Wij zorgen voor 
voldoende water

Wij zorgen voor 
schoon water

Wij zorgen voor 
waterveiligheid

A. Wij realiseren 
doelmatig 
waterbeheer dat 
optimaal de functies 
en het huidige 
gebruik ondersteunt 

B. Ons waterbeheer 
is er in natte 
omstandigheden op 
gericht om zoveel 
mogelijk schade 
en/of inkomsten-
derving als gevolg 
van wateroverlast 
te voorkomen of te 
beperken

C. Ons waterbeheer 
is er in droge 
omstandigheden op 
gericht om de 
beschikbaarheid van 
zoetwater voor 
gebieds- en 
oppervlaktewater-
functies zo lang 
mogelijk op peil te 
houden teneinde 
schade en/of 
opbrengstderving te 
voorkomen of te 
beperken

D. Wij zorgen voor 
een goede 
ecologische, fysische 
en chemische 
waterkwaliteit 
passend bij de 
functie van het 
oppervlaktewater

E. Wij zorgen voor 
schoon effluent voor 
een bijdrage aan de 
volksgezondheid en 
hergebruik van water 

F. Wij zorgen voor 
bescherming tegen 
hoog water 

G. Wij beperken de 
schade als gevolg van 
overstromingen

Strategische doelen Strategische doelen

Wij zorgen voor veilig wonen met water, voor voldoende en schoon 
water voor boeren en bedrijven in de stad en de natuur. 
Samen met onze partners doen wij dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de mensen in het 

gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken.

Visie 

Operationele doelen

Operationele doelen

Operationele doelen

Strategische doelen

Visie Visie 

Missie 

Maatschappij  
en organisatie

6. 

Figuur 21: Doelen M&O
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Wij voeren onze taken duurzaam uit 
samen met onze omgeving

H1. WDOD streeft 
ernaar in 2025 
energieneutraal te 
zijn, door evenveel 
elektriciteit duurzaam 
op te wekken als te 
verbruiken.

H-K. Wij dragen bij aan een duurzame toekomst 

H2. WDOD streeft 
ernaar bij de 
taakuitvoering in 
2030 tenminste 49%  
broeikasgasreductie te 
bereiken tov 1990.

H3. WDOD draagt
in regionale 
energietransitie 
bij aan de eigen 
organisatiedoel-
stellingen en aan de 
transitiedoelen 
in de regio.  

Klimaatneutraal Klimaatadaptatie Circulair Biodiversiteit Genieten van water Internationale 
samenwerking

Verbinding 
stakeholders

Kennis en educatie Crisis-beheersing Maatschappelijk 
verantwoorde kosten

Digitale 
transformatie

H4. In 2030 is er 
samen met 
gebiedspartners 
minder CO2 emissie 
bereikt in 
veenweidegebied 
N-W Overijssel door 
de maaivelddaling 
te beperken met 
waterhuishoudkundige 
maatregelen.

I3. WDOD voert 
samen met haar 
omgeving 
klimaatadaptieve 
maatregelen uit. 

J1. WDOD streeft 
ernaar 50 % minder  
primaire grondstoffen 
te gebruiken tov 2019.

J2. WDOD werkt aan 
minder restafval in de 
bedrijfsvoering en bij 
vervanging van assets 
en bestemt 
afvalstromen 
(o.m. maaisel en bagger) 
zoveel mogelijk 
voor nuttig hergebruik 
en hoogwaardige 
recycling

J3. WDOD wint waar 
mogelijk meer 
grondstoffen uit 
afvalwater en regelt 
de afzet ervan. 

Strategische doelen

L1. Wij benaderen het 
watersysteem 
integraal zodat 
waterbeheer, erfgoed 
en ruimtelijke 
kwaliteit samengaan.

L-O. Wij versterken de verbinding met de samenleving 

L2. Wij stellen onze 
eigendommen open 
voor recreatief 
gebruik, mits dit  
veilig is en niet  ten 
koste gaat van het 
functioneren van het 
watersysteem en 
functies zoals natuur, 
landbouw, bedrijven en 
wonen.

M1. In 2027 zijn onze 
internationale 
partners sterker 
geworden.

N1. In 2027 zijn onze 
belangrijkste partners 
positief over onze 
samenwerking. 

M2. In 2027 is 
WDODelta versterkt 
door internationale 
activiteiten.

N2. In 2027 
beoordelen de 
stakeholders onze 
dienstverlening met 
minimaal een 7.

O1. Onze partners 
waarderen ons als 
een  kennisautoriteit 
op onze primaire 
taken.

O2. We dragen kennis 
uit, geven voorlichting 
en ontwikkelen 
educatieprogramma’s 
voor het onderwijs.

P-R. Wij voren onze taken uit tegen maatschappelijk verantwoorde kosten

P1. We hebben 
adequate 
crisis-beheersing. 

Q1. Wij voeren onze 
taken uit in een goede 
balans tussen kosten, 
prestaties risico’s.

R1. Komend 
decennium gaan we 
actief nieuwe 
technieken en 
innovaties toepassen 
in onze organisatie.

K1. WDOD werkt aan 
herstel en behoud van 
biodiversiteit in 
oppervlakte-water, 
land en bodem. 

Operationele doelen

Thema’s

Operationele doelen Operationele doelen

Visie 

A1. De infrastructuur 
voldoet aan de kaders 
van GGOR

A2. Het (peil)beheer 
voldoet in normale 
omstandigheden

A3. Het watersysteem 
en de functies zijn in 
balans

B1. De infrastructuur 
voldoet aan de kaders 
van  NBW

B2. Het (peil)beheer 
voldoet bij (dreigende) 
wateroverlast situaties 

C1. De infrastructuur 
aanpassen om 
waterbeschikbaarheid 
te vergroten

C2. Het (peil)beheer is 
gericht op maximale 
waterbeschikbaarheid 
bij (dreigende) 
watertekort situaties B3. Het watersysteem 

en de functies zijn 
tijdens natte 
omstandigheden  
in balans

D1. Het effluent 
voldoet aan de 
lozingseisen van de 
betreffende RWZI

D2. De KRW 
waterlichamen en de 
waardevolle kleine 
wateren voldoen aan 
de vastgestelde KRW 
/WKW doelstellingen

D3. Alle wateren 
voldoen aan de daar 
geldende 
waterkwaliteitsdoel-
stellingen

D4. Juiste balans 
tussen de 
belastbaarheid en 
belasting van het 
watersysteem

E1. Juiste balans 
tussen de belastbaar-
heid en belasting 
van de waterketen

E2. De infrastructuur 
van de waterketen
is robuust en 
toekomstgericht

F1. De primaire 
keringen voldoen aan 
de wettelijke norm 

F2. De regionale 
keringen voldoen aan 
de provinciale norm 

G1. Wij stimuleren 
met onze kennis 
gevolgbeperkend 
ruimtegebruik 

G2. Wij dragen  bij aan  
een adequate rampen 
– en crisisbeheersing 
met betrekking tot 
waterveiligheid 

C3. Het watersysteem 
en de functies zijn 
tijdens droge 
omstandigheden 
in balans

Wij zorgen voor 
voldoende water

Wij zorgen voor 
schoon water

Wij zorgen voor 
waterveiligheid

A. Wij realiseren 
doelmatig 
waterbeheer dat 
optimaal de functies 
en het huidige 
gebruik ondersteunt 

B. Ons waterbeheer 
is er in natte 
omstandigheden op 
gericht om zoveel 
mogelijk schade 
en/of inkomsten-
derving als gevolg 
van wateroverlast 
te voorkomen of te 
beperken

C. Ons waterbeheer 
is er in droge 
omstandigheden op 
gericht om de 
beschikbaarheid van 
zoetwater voor 
gebieds- en 
oppervlaktewater-
functies zo lang 
mogelijk op peil te 
houden teneinde 
schade en/of 
opbrengstderving te 
voorkomen of te 
beperken

D. Wij zorgen voor 
een goede 
ecologische, fysische 
en chemische 
waterkwaliteit 
passend bij de 
functie van het 
oppervlaktewater

E. Wij zorgen voor 
schoon effluent voor 
een bijdrage aan de 
volksgezondheid en 
hergebruik van water 

F. Wij zorgen voor 
bescherming tegen 
hoog water 

G. Wij beperken de 
schade als gevolg van 
overstromingen

Strategische doelen Strategische doelen

Wij zorgen voor veilig wonen met water, voor voldoende en schoon 
water voor boeren en bedrijven in de stad en de natuur. 
Samen met onze partners doen wij dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de mensen in het 

gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken.

Visie 

Operationele doelen

Operationele doelen

Operationele doelen

Strategische doelen

Visie Visie 

Missie 



36 
Begroting 2023   Meerjarenraming 2024-2026 36

6.1   Doelen voor Maatschappij en organisatie  
  die we willen bereiken
Voor het programma M&O werken we aan verschillende doelen voor de 
komende jaren. Binnen het programma M&O hebben we drie strategische 
doelen voor de komende jaren geformuleerd. In de doelenboom op de vorige 
pagina worden de doelen weergegeven. Voor een toelichting op de strategische 
doelen en operationele doelen verwijzen wij naar ons WBP.

6.2   Maatregelen die we gaan uitvoeren
In de doelenboom op de vorige pagina zijn de doelen opgenomen.  
Reguliere werkzaamheden dragen in belangrijke mate bij aan het realiseren  
van onze doelen. Naast regulier werk zijn er nog extra maatregelen nodig om  
de doelen te realiseren. Deze zijn alfabetisch genummerd.

Wij dragen bij aan een duurzame toekomst (H-K)
Om onze doelen “wij dragen bij aan een duurzame toekomst” (WBP maatregelen 
H, I , J en K ) te realiseren wordt een aantal maatregelen uitgevoerd. Het in 
maart 2022 vastgestelde beleidskader Duurzaam Doen 2022 is onderverdeeld 
in 3 pijlers: H1: streven naar energieneutraal in 2025, H2: streven naar 
49% broeikasgasreductie en J1-J3: circulair werken. De maatregelen voor 
biodiversiteit (K) staan beschreven bij programma Watersysteem.

In oktober 2022 is binnen de Unie van Waterschappen de strategische visie  
‘Op weg naar klimaatneutraliteit’ vastgesteld. Hierin zijn de sectorale ambities 
en de benodigde inspanning voor het klimaat en energiebeleid geformuleerd. 
Deze visie van de gezamenlijke waterschappen sluit inhoudelijk aan bij het al 
eerder door ons vastgestelde beleidskader DuurzaamDOEN. Binnen de landelijke 
ontwikkelingen blijft de autonome rol van waterschappen onveranderd, en 
hebben zij dus de vrijheid om hier een eigen afweging in te maken over tempo, 
prioritering etc.

  6.2.1 WDODelta is in 2025 energieneutraal, door evenveel  
  elektriciteit duurzaam op te wekken als te verbruiken (H1)  
  en  investeert verder naar volledig energieneutraal in 2030

a) Van elektriciteit-neutraal naar energieneutraal: realiseren  
 voorbereiding bouw windturbine Kampen (H1)

Vanuit het in 2022 bereikte doel elektriciteit neutraal (op basis van het in 
2017 vastgestelde streefgetal 42 mln. kWh) wordt, conform het vastgestelde 
beleidskader Duurzaam DOEN 2022, de komende jaren verder geïnvesteerd om 
de doelstelling 2030 energieneutraal te bereiken (met streefgetal 57 mln. kWh). 
In die situatie wordt de energie van brandstoffen en aardgas erbij betrokken en 
de stijging van het gebruik. De windturbine op rwzi Kampen, waarvan de bouw 
in 2022 is voorbereid, zal hier een belangrijke bijdrage (ca. ruim 10 mln. kWh) 
aan leveren. Verder richten we ons komend jaar op kansrijke initiatieven die 
bijdragen aan optimaler energiebeheer waarbij er meer samenhang is tussen 
opwek, gebruik, besparen en opslag van energie. Bijvoorbeeld de realisatie 
van Smart Energy Hub op rwzi Hessenpoort. Het gevolg is dat minder energie 
daadwerkelijk ingekocht hoeft te worden.

Figuur 22: Bouw windpark Staphorst
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  6.2.2 WDODelta streeft ernaar bij de taakuitvoering  
  in 2030 tenminste 49% broeikasgasreductie te bereiken 
  t.o.v. 1990 (H2)

b) Er zullen diverse verkennende onderzoeken worden uitgevoerd, zodat  
 WDODelta inzicht krijgt in deze opgave en de aanpak hiervan voor de  
 komende jaren (H2.1) 

Voorbeelden van de onderzoeksagenda zijn:
 mogelijkheden om lachgas en methaanemissie, afkomstig  

uit rwzi’s, gistingen en het transportstelsel, te reduceren;
 afvangen van CO2 bij sliblijn Echten;
 de mogelijkheid van het inzetten van waterstof.

  6.2.3 WDODelta draagt in de regionale energietransitie bij aan  
  de eigen organisatiedoelstellingen en aan de transitiedoelen in  
  de regio (H3)
We nemen deel aan de RES (Regionale Energiestrategie) overleg van Drenthe 
en West-Overijssel. Rond juni 2023 wordt de RES 2.0 vastgesteld en ingediend 
waarin alle beleidsmatige voorbereidingen door alle partners zijn uitgewerkt 
om het gedane energie-bod in 2030 te kunnen realiseren. Binnen de RES kijken 
wij doorlopend naar drie type manieren van samenwerking: stimulerend, 
participerend en aanvullend risicodragend. Indien uit de initiatieven blijkt dat 
dit kansrijk is komen wij met een voorstel. Daarnaast gaan wij komend jaar 
beleidskaders opstellen voor het beschikbaar stellen van onze assets.
6.2.4 In 2030 is er samen met gebiedspartners minder CO2 emissie bereikt in 
veenweidegebied N – W Overijssel door de maaivelddaling te beperken (H4)
Ook de veenweides in ons gebied dragen bij aan CO2 emissie door maaiveld-
daling. WDODelta neemt deel in verschillende gebiedsprocessen onder 
verantwoordelijkheid van de provincie Overijssel.

  

  6.2.5 WDODelta voert samen met haar omgeving  
  klimaatadaptieve maatregelen uit (I1)
Het Rijk pakt de regie bij het aanpakken van nationale opgaven in de fysieke 
leefomgeving en richt zich op de uitvoering. De aanpak zoals beschreven in 
de nationale omgevingsvisie is daarbij leidend. De provincies krijgen daarbij 
een centrale rol. Wij zien dat opgaven steeds meer gecombineerd en in 
grotere, complexe omgevingsprocessen worden aangepakt. Voorbeelden 
zijn Nationaal Programma Landelijk gebied en NOVI/NOVEX. Voor de 
uitvoering van onze taken en het bereiken van onze doelen zijn de ruimtelijke 
ontwikkelingen in ons beheergebied van toenemend belang. Vanwege de 
gevolgen van klimaatverandering (extremere neerslag/ toename droogte/
zeespiegelstijging) willen we het watersysteem meer leidend laten zijn bij nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen. In lijn met onze watervisie, participeren we daarom 
nadrukkelijker ‘aan de voorkant’ van planvormingsprocessen.

c) Voor een proactieve benadering bij klimaatadaptatie is het nodig  
 dat we een aanzet maken om te bepalen wat de gevolgen zijn voor  
 ons beheergebied, hoe wij onze rol en positie zien in deze  
 omgevingsprocessen en wat onze ambitie is

Om de proactieve benadering te kunnen vervullen zullen we onderzoeken, 
vooruitkijkend richting 2100, wat de gevolgen voor ons beheergebied zijn op 
bijvoorbeeld klimaatverandering, maaivelddaling en bepaalde scenario’s van 
het IJsselmeerpeil. Ook gaan we nader uitwerken hoe wij onze rol en positie 
zien binnen deze omgevingsprocessen vanuit de gedachte dat water en bodem 
sturend wordt. De concrete uitwerking staat beschreven bij de programma’s 
Waterveiligheid, Waterketen en Watersysteem. 
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   6.2.6 We streven ernaar om in 2030 50% minder primaire  
   grondstoffen te gebruiken (J1), minder restafval (J2)  
   en  hoogwaardige recycling en grondstoffen uit afvalwater  
   te winnen (J3)

d)  In de jaren 2023/2024 voeren wij verkenningen uit. Aansluitend  
  zullen wij hierop plannen uitwerken om te komen tot realisatie

Voorbeelden van de onderzoeksagenda zijn:
 Verkenning naar de inzet van maaisel als grondstof, de reductie van 

hulpstoffen in het zuiveringsproces en het toepassen van (meer) 
circulaire bouwmaterialen.

 Met toepassing van diverse methodieken voor milieueffecten, zoals  
de Milieu Kosten Indicator (MKI) in onderhoud en realisatie komen  
tot duurzamere (en meer circulaire keuzes).

Figuur 23: Gemaal Holstweg, losmaakbaar bouwen

Versterken verbinding met de omgeving (L-O)
Onderdelen van dit beleid zijn integrale benadering van ons erfgoed zowel 
bij gebiedsontwikkeling als bij onze beheertaken (L1), recreatief medegebruik 
van onze assets (L2), mits dit veilig is en niet ten koste gaat van het functioneren 
van onze assets, internationale samenwerking (M1, M2), samenwerking,  
zoals deze bij invoering van de Omgevingswet wordt vormgegeven, 
dienstverlening en educatie.

  6.2.7 In 2027 is WDODelta versterkt door internationale  
  activiteiten (M2) en zijn onze internationale partners  
  sterker geworden (M1)

e) Op basis van de in 2022 ontwikkelde aanpak gericht op het  
 versterken van de nationale en EU subsidie/fondsenwerving  
 geven we deze aanpak concrete invulling

Met onze internationale inzet geven we gehoor aan de oproep van de 
Rijksoverheid om uitvoeringskracht te leveren voor het realiseren van de 
beleidsambities op het gebied van water, klimaatverandering, voedselzekerheid 
en weerbare steden. Internationale samenwerking brengt ook nieuwe kennis en 
oplossingen in beeld voor de verbetering van onze eigen prestaties. Het versterkt 
onze positie in strategische netwerken alsmede de Nederlandse positie als 
internationale marktleider in het waterbeheer. Het maakt ons waterschap 
bovendien een aantrekkelijke werkgever voor eigen medewerkers en nieuwe 
talenten. Om onze doelen te bereiken zetten wij in op fondsenwerving en het 
benutten van subsidiemogelijkheden.

  



Begroting 2023   Meerjarenraming 2024-2026 39

  6.2.8 In 2027 zijn onze belangrijkste partners  
  positief over onze samenwerking (N1)

Omgevingswet
De Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2023. De voornaamste oorzaak is dat  
het benodigde digitaal stelsel (DSO) nog niet gereed is. De Omgevingswet 
beoogt een effectieve samenwerking tussen de verschillende overheden, 
waardoor informatie voor inwoners en bedrijven gemakkelijker vindbaar is en 
aanvragen voor onder meer vergunningen gemakkelijker digitaal ingediend 
kunnen worden. Ook wordt participatie bevorderd.

Klanttevredenheid onderzoek

f) De klanttevredenheid wordt gemeten via een KTO  
 (klanttevredenheid onderzoek)

Vanuit de opgestelde en in 2022 geactualiseerde dienstverleningsvisie  
peilen we regelmatig de tevredenheid van onze stakeholders over  
onze dienstverlening (N2). 

Verkiezingen

g)  De opgestelde communicatiestrategie wordt uitgevoerd, de  
 verkiezingen verlopen rechtmatig, het coalitieakkoord wordt  
 ambtelijk ondersteund en nieuwe bestuursleden krijgen een   
 inwerkprogramma aangeboden 

Op 15 maart 2023 vinden de Waterschapsverkiezingen plaats. Voorafgaand 
hieraan wordt een campagne voorbereid en uitgevoerd om de opkomst en 
betrokkenheid van kiezers in ons gebied te stimuleren en bekendheid te geven 
aan de waterschappen. Na 15 maart zal aan het nieuw samengestelde algemeen 
bestuur een inwerkprogramma worden aangeboden, wordt een coalitieakkoord 

opgesteld en vindt de formatievorming plaats voor een nieuw dagelijks bestuur.
Wij voeren onze taken uit tegen maatschappelijk verantwoorde kosten (P-R)

  6.2.9 We voeren taken uit in een goede balans 
  tussen kosten, prestaties en risico’s (Q1)
Een belangrijk risico waarin de komende jaren wordt geïnvesteerd, is het 
verhogen van de informatiebeveiliging conform de afspraken die landelijk 
hierover zijn gemaakt. 

h)  In lijn met BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) wordt  
 geïnvesteerd in verhoging van de cyber-weerbaarheid, zodat eind 2023 
 voor de belangrijkste onderdelen (hoogste risico en/of voorwaardelijk  
 voor andere onderdelen) volwassenheidsniveau 4 wordt behaald 

Niveau 4 houdt in dat cyberweerbaarheid risico-gebaseerd en proactief 
gewaarborgd wordt. In 2022 zijn hiervoor al diverse deelprojecten gestart: 
I-beveiligingsbeleid, Bewustwording, Procesautomatisering, Veilige 
bestandsuitwisseling, I-Veiligheid bij calamiteiten en Dataclassificatie.

Rekenkamer 

i) Het gehele traject om te komen tot invoering van een rekenkamer  
 met ingang van 1 januari 2024 wordt voorbereid
 
Er is recente wetgeving 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 invoeringsdatum van de rekenkamer voor de waterschappen staat  
nog niet vast, de minister moet hier nog over besluiten. De UvW pleit voor  
een invoeringsdatum van 1 januari 2024. 
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Het gehele traject om te komen tot invoering van een rekenkamer is in 
voorbereiding. Er is een stappenplan vastgesteld en een voorbereidings-
commissie ingesteld. De voorbereidingscommissie komt terug met een voorstel 
voor het algemeen bestuur. De keuzes van het algemeen bestuur over de 
Rekenkamer worden vervolgens financieel vertaald in de begroting 2024.

Gas en energievoorziening

j)  De effecten van de sterke prijsstijging van energie worden in scenario’s  
 omgezet en mogelijke oplossingen voor de korte en middellange termijn  
 met betrekking tot energievoorziening en -gebruik worden uitgewerkt  
 en ter besluitvorming voorgelegd

Energie was afgelopen decennia als ‘water uit de kraan’. Het was er altijd en het 
kostenbewustzijn laag. Momenteel veroorzaken de ontwikkelingen in de wereld 
een sterke kostenstijging van gas en elektriciteit, wat vraagt om meer inzicht in 
aspecten als: Betrouwbaarheid, Beschikbaarheid en Betaalbaarheid van energie 
en de infrastructuur (stroomnet). De ontwikkelingen hebben gevolgen voor de 
recente vastgelegde ambities van Duurzaam Doen in 2022, met name voor de 
onderdelen energie besparen en opwekken.

  6.2.10 Komend decennium gaan we actief nieuwe technieken  
  en innovaties toepassen in onze organisatie (R1)
Onze omgeving verandert in een rap tempo: klimaatverandering, woning- 
bouw en krapte op de arbeidsmarkt hebben grote invloed. Om deze 
uitdagingen het hoofd te bieden wordt steeds meer technisch vernuft 
en informatietechnologie ingezet. Ook wetgevingseisen leiden tot meer 
digitalisering van onze dienstverlening. 

k)  We gaan actief nieuwe technieken en innovaties toepassen in onze  
 organisatie vanuit de opgave Digitale Transformatie

Vanuit de in 2021 vastgestelde strategie gaan we onder meer over tot 
toepassing van de slimme kraan in een deel van ons gebied om ervaring op 
te doen, doen we pilots met artificial intelligence op onze waterzuiveringen 
en krijgt het datagedreven werken (datalab) een impuls. En we blijven actief 
nieuwe technologie en innovaties verkennen voor doelmatiger werken en/of 
excellentere dienstverlening. Voor bewustwording en scholing van het personeel 
is een campagne “Werken in de DigiDelta!” opgezet.

Figuur 24: Werken in de buitendienst met de Slimme Kraan

l)  In 2023 wordt voor de programma’s Watersysteem, Waterketen  
 en M&O een concept voor een O&I agenda opgesteld

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 
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actief toepassen van nieuwe technieken. In 2022 is voor Waterveiligheid een 
innovatieagenda opgesteld. Het doel is om voor alle programma’s een O&I 
agenda op te stellen.

Vanaf 2023 wordt via centrale aansturing vanuit programma M&O een 
programma-overstijgende inspanning geleverd voor het borgen van het 
onderzoeks- en innovatieproces, de raakvlakken met andere activiteiten en 
processen, zoals duurzaamheid, de samenwerking met kennisinstellingen  
en de organisatie van voldoende (ondersteunende) capaciteit.

6.3  Reguliere werkzaamheden
Naast de nieuwe maatregelen is veel van het werk regulier.

Reguliere bedrijfsvoering
In programma M&O worden veel bedrijfsvoering werkzaamheden uitgevoerd: 
onze financiële P&C cyclus, ICT, juristen, communicatie, educatie, HR, arbo, 
bedrijfsvoering, bestuurszaken en ondersteunende diensten, zoals facilitair, 
receptie, schoonmaak en secretariaat. Dit gebeurt op doelmatige en rechtmatige 
wijze, waarbij goed werkgeverschap uitgangspunt is.

We hebben adequate crisisbeheersing (P1) waarbij regelmatig interne 
opleidingen en trainingen plaatsvinden en gezamenlijke oefeningen zoals in  
2023 met de veiligheidsregio’s Drenthe en IJsselland om de medewerkers goed 
voor te bereiden op hun rol in de crisisorganisatie.

Ook wordt nieuwe wetgeving het komend jaar voorbereid en ingevoerd,  
onder meer de Woo (Wet open overheid).

6.4  Kosten die wij verwachten te maken
In tabel 9 zijn alle lasten opgenomen die aan het programma  
Maatschappij en organisatie verbonden zijn.

Omschrijving Begroting Meerjarenraming 2024-2026 Rekening Begroting
(bedragen x € 1.000) 2023 2024 2025 2026 2021 2022

Personeelslasten  19.429 19.710     20.172      20.569  16.778 18.789

Goederen en diensten    17.191     17.832      18.330      18.232  12.180 15.361

Kapitaallasten       1.466  2.536    3.138  4.006      2.177       2.120 

Onvoorzien en dotaties  646  662 677  694 -138  125 

Inkomsten  -716         -733        -751        -770  -704       -721 

TOTAAL PROGRAMMA LASTEN       38.016       40.007    41.566      42.731      30.293    35.674 

Tabel 9: Exploitatie programma M&O
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Anders dan gemeenten en provincies ontvangen waterschappen geen bijdrage 
van het Rijk voor de bekostiging van hun taken. Waterschappen bekostigen 
hun taken door het heffen van belastingen:

 de watersysteemheffing en 
 de zuiveringsheffing.

De kosten van de zorg en beheer voor waterkeringen en de kwantiteit en kwaliteit 
van het water (met uitzondering van het zuiveringsbeheer) worden gefinancierd uit 
de watersysteemheffing.

De zuiveringsheffing is bedoeld ter dekking van de kosten voor de zuivering van 
water, het transport van afvalwater en de verwerking van het zuiveringsslib.
De directe lozingen op het oppervlaktewater worden in de verontreinigings- 
heffing betrokken. Deze opbrengsten worden meegenomen in de berekening  
van de watersysteemheffing.

Kostentoedeling
Bij de vaststelling van de tarieven voor de verschillende belangencategorieën  
is de kostentoedelingsverordening 2021 toegepast. In deze verordening is de 
volgende verdeling vastgelegd voor de taak watersysteem:

Categorie Percentage

Inwoners 35,00%

Gebouwd 47,98%

Agrarisch en overig ongebouwd 16,65%

Bos en natuur  0,37%

De kostenverdelingsverordening is niet van toepassing op de zuiveringstaak. 
De kosten hiervan worden opgebracht door bedrijven en huishoudens die 
afvalwater lozen.

Kwijtschelding
We hanteren een kwijtscheldingsnorm van 100% en voeren daarmee  
een maximaal kwijtscheldingsbeleid.

Voor kwijtschelding wordt rekening gehouden met onderstaande eenheden;
  watersysteembeheer (inwoners)  12.600 (2022: 14.300)
  zuiveringsheffing (ve.)  23.400 (2022: 26.800)

Heffingseenheden
Onderstaande heffingseenheden zijn als basis gebruikt voor de omslag  
van de kosten ter berekening van de tarieven.

2023 Grondslag

Watersysteem

Inwoners (netto) 269.700 huishoudens

Agrarisch en overig ongeb-binnendijks 148.500 hectares

Agrarisch en overig ongeb-buitendijks 3.500 hectares

Agrarisch en overig ongeb-diff wegen binnendijks 5.300 hectares

Agrarisch en overig ongeb-diff wegen buitendijks 0 hectares

Bos en natuur 56.100 hectares

Gebouwd binnendijks (x € 1 mln) 103.493 WOZ - econ.waarde

Gebouwd buitendijks (x € 1 mln) 797 WOZ - econ.waarde

Verontreinigingsheffing 5.700 vervuilingseenheden

Zuivering

Bedrijven 223.300 vervuilingseenheden

Huishoudens minus kwijtschelding 600.400 vervuilingseenheden

TOTAAL NETTO 823.700  

Waterschapsbelastingen 7. 
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Meerjarig perspectief
Watersysteemheffing
Voor de ontwikkeling van de heffingseenheden wordt voor de categorie  
inwoners jaarlijks uitgegaan van een stijging van 2.700 huishoudens per 
jaar, WOZ-waarde woningen: 2023 +13,5%2. Voor wat betreft de waarde 
ontwikkelingen niet-woningen is gerekend met een kleine stijging in 2023: 1%.

Het aantal hectares agrarisch neemt jaarlijks iets af doordat grond die  
voorheen ongebouwd was bebouwd wordt en daarmee overgaat naar  
de belastingcategorie gebouwd.

Zuiveringsheffing
Voor de toename van heffingseenheden m.b.t. woonruimten is gerekend  
met de gemiddelde groei van het aantal huishoudens van 2.700 per jaar.
Het aantal ve’s voor meetbedrijven wordt stabiel verondersteld; voor de  
overige bedrijven is gerekend met een jaarlijkse toename van 1%.

Reserves
Door inzet van egalisatiereserves is het mogelijk om tariefstijgingen af 
te vlakken. In het laatste jaarschijf moeten de belastingopbrengsten 
kostendekkend zijn en mogen er geen egalisatiereserves worden ingezet.

In doorrekening van de tarieven voor 2023 is uitgegaan van de volgende inzet  
van egalisatiereserve:
€ 6 mln. voor de taak watersysteembeheer;
€ 2,5 mln. voor de taak zuiveringsbeheer.

2022 2023

Watersysteemheffing

Inwoners 109,46 115,46

Agrarisch en overig ongebouwd binnendijks 81,90 88,28

Agrarisch en overig ongebouwd buitendijks 20,47 22,07

Agrarisch en overig ongebouwd binnendijks wegen 163,80 176,55

Agrarisch en overig ongebouwd buitendijks wegen 40,95 44,14

Bos en natuur 5,21 5,59

Gebouwd binnendijks (per 100.000 WOZ) 42,40 39,20

Gebouwd buitendijks (per 100.000 WOZ) 10,60 9,80

Verontreinigingsheffing 60,10 66,89

Zuiveringsheffing 60,10 66,89

2 Gebaseerd op gemiddelde WOZ stijging in 2021 (schatting).
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Omschrijving Begroting Meerjarenraming 2024-2026 Rekening Begroting
(bedragen x € 1.000) 2023 2024 2025 2026 2021 2022

Programma

Watersysteem  54.620       58.894       60.792      63.968  46.552    48.592 

Waterketen 43.136      47.595  52.455      54.633  33.808 37.269

Waterveiligheid  14.844  15.590 17.028   17.144  13.786 13.808

Maatschappij en Organisatie  38.016  40.007 41.566    42.731  30.294     35.674 

Totaal programma's  150.616  162.086  171.841 178.476 124.440  135.343

Onvoorzien     -    -    - - - -

Totaal lasten  150.616   162.086  171.841  178.476 124.440 135.343

  

Watersysteemheffing  85.117 92.691 100.849     104.842  77.268     78.934 

Zuiveringsheffing  55.099 60.495 69.092     71.734  48.852 49.159

Waterschapsbelastingen  141.216 153.186 169.941 176.576  126.120  128.093 

  

Dividend  2.300  2.300  2.300  2.300  1.879 2.300 

Overige opbrengsten  -    -    -    -    -  -   

Oninbaar  -400  -400  -400  -400  -202 -400 

  

Exploitatieresultaat  8.500 7.000 - -      -3.357  5.350

Inzet (egalisatie)reserves  8.500 7.000 - -      5.300       5.350 

  

RESULTAAT NA INZET RESERVES - - - - -8.657  -

Tabel 10: Exploitatiebegroting per programma en onvoorzien

Exploitatie8. 
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Omschrijving Begroting Meerjarenraming 2024-2026 Rekening Begroting
(bedragen x € 1.000) 2023 2024 2025 2026 2021 2022

Lasten                   

Rente en afschrijvingen  37.090        41.373        47.997  52.619     33.774  34.394 

Personeelslasten  67.539 68.523      69.514  70.666     58.278  62.357

Goederen en diensten van derden  59.235 66.387 67.944 68.517     47.091  53.180

Bijdragen aan derden  5.825  5.908  6.142  6.572        4.559  5.600 

Toevoeging aan voorziening  646  661  677  694        518  125

Onvoorzien - - - - - -

Uitgaven m.b.t. voorgaande jaren  - -   -    -         -   - 

Subtotaal lasten  170.335   182.852     192.274      199.068    144.220  155.656

                    

Baten                   

Financiële baten  591  591  591 591 546 446 

Personeelsbaten  532 538 372  375  524  268 

Goederen en diensten aan derden  2.531 2.856  2.899 2.943  2.803 2.820

Bijdragen van derden  1.887        1.720  1.642  1.523  1.946 2.076 

Waterschapsbelastingen  139.816 152.786 169.541 176.176   125.918      127.692 

Dividend  2.300  2.300  2.300  2.300         1.879  2.300 

Interne verrekeningen  14.178      15.061  14.929  15.160     13.963        14.704 

Subtotaal baten  161.835 175.852 192.274 199.068  147.579  150.306

                 

Saldo van baten en lasten  8.500 7.000 - -       -3.359  5.350 

Inzet (egalisatie)reserves  8.500 7.000 - - 5.300  5.350

  

GEREALISEERD RESULTAAT                 -                   -                   -                   -         -8.659  -

Tabel 11: Exploitatiebegroting naar kosten en opbrengstsoorten 
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Tabel 12: Exploitatiebegroting naar kostendragers

Omschrijving Begroting Meerjarenraming 2024-2026 Rekening Begroting
(bedragen x € 1.000) 2023 2024 2025 2026 2021 2022

Netto lasten 

Watersysteembeheer  92.918  98.892  102.650  106.643  79.403 84.735

Zuiveringsbeheer  57.698  63.194  69.191  71.833  45.036  50.608

Onvoorzien  -  -  -  -   -  - 

Totaal lasten  150.616  162.086  171.841  178.476  124.439 135.343

Belastingen 

Watersysteemheffing  85.117 92.691 100.849 104.842 77.268 78.934

Zuiveringsheffing  55.099 60.495 69.092 71.734  48.852  49.159

Dividend  2.300  2.300  2.300  2.300  1.879  2.300 

Oninbaar  -400  -400  -400  -400  -202  -400 

Totaal baten  142.116 155.086 171.841 178.476  127.797 129.993

Exploitatieresultaat  8.500 7.000 - -  -3.358  5.350

Inzet (egalisatie)reserves  8.500 7.000 - -  5.300  5.350

TE VERDELEN RESULTAAT  -  -  -  -  -8.658 - 
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Kapitaallasten
Het jaarlijkse investeringsbedrag overschrijdt het jaarlijks bedrag aan
afschrijvingen aanzienlijk. De kapitaallasten stijgen ten opzichte van de  
vorige begroting. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de  
stijgende rente op de kapitaalmarkt. De afschrijvingslasten liggen rond  
de € 31 mln. In de paragraaf financiering staat een toelichting op het  
effect voor de financiële positie.

Figuur 25: Kapitaallasten 2023-2026 (bedragen x € 1 mln.)Kapitaallasten 2020-2024
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Investeringsvolume
Het bruto investeringsvolume voor het HWBP en de overige investeringen  
zijn ten opzichte van de vorige begroting gestegen. Voor de overige  
investeringen is de concerncorrectie toegepast. De investeringen zijn  
bijgesteld op basis van de nieuwste inzichten qua realisatie en tijd.

Figuur 26: Investeringsvolume 2021-2026
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9.1  Bedrijfsvoering 
Deze paragraaf geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen binnen de 
bedrijfsvoering van WDODelta. Goede bedrijfsvoering is van belang voor  
het bereiken van onze doelen, het bieden van kwalitatief goede dienst-
verlening en een efficiënte uitvoering van onze processen. Op basis van 
artikel 4.21 van het Waterschapsbesluit wordt inzicht geboden in de  
stand van zaken en de beleidsvoornemens van de bedrijfsvoering.

Kaders
De organisatie dient voldoende uitgerust te zijn om de doelen van de organisatie 
zoals deze zijn verwoord in de watervisie en het waterbeheerprogramma te 
realiseren en ook klaar te staan om de veranderende positie van WDODelta en 
haar omgeving op te pakken. Om de organisatie de komende jaren transparant 
te sturen en in toenemende mate wendbaar te maken zijn vier speerpunten 
benoemd: Sturingsmodel, Strategie en beleidsproces, Assetmanagement en 
Informatie als Fundament (IAF). Om de organisatie te worden die we willen zijn, 
zijn ook vier kernwaarden opgesteld. Daarnaast gaan wij qua kantoorconcept 
en werkwijze structureel over op het hybride werken. In alle beroepsgroepen is 
inmiddels sprake van toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dit vereist extra 
investeringen in werving en behoud van medewerkers.

Figuur 27: Speerpunten en kernwaarden

Paragrafen9. 
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Operationalisering
Speerpunten:

1. Sturingsmodel
Het sturingsmodel wordt op steeds meer onderdelen doorontwikkeld. 
In 2023 zal de integrale sturing via de programma’s in relatie tot de opgestelde 
afdelingsplannen verder vorm krijgen. Gezien de krapper wordende arbeidsmarkt 
en de vele ontwikkelingen en prijsstijgingen wordt het maken van haalbare keuzes 
en het verdelen van schaarse resources, werken volgens de trits “kosten, prestatie 
en risico’s” steeds belangrijker. De te maken keuzes stemmen wij zorgvuldig af met 
het bestuur. Ook gaan wij onze doelen en de te bereiken effecten monitoren door 
het opzetten en ontwikkelen van een Effectrapportage die de realisatie van onze 
WBP-doelen inzichtelijk maakt.

2. Strategie en beleidsproces
Voor het strategie en beleidsproces is een nieuwe werkwijze ontwikkeld en zijn 
diverse afdelingen op onderdelen opnieuw ingericht. De nieuwe werkwijze wordt 
in 2023 verder geïmplementeerd. Door deze manier van werken versterken wij de 
strategische en tactische functie, zodat WDODelta beter in positie komt om de 
vele ontwikkelingen, die op ons afkomen, het hoofd te bieden. Daarbij wordt het 
bestuur, samen met de invoering van SAMP (Strategisch Asset Management Plan) 
goed gefaciliteerd om afgewogen keuzes te maken.

3. Assetmanagement
Door het toepassen van strategisch assetmanagement kunnen ambtelijke en 
bestuurlijke keuzes in relatie tot de te bereiken doelen zorgvuldig afgewogen 
worden. Dit geldt voor strategische beslissingen op basis van het opgestelde 
SAMP, maar ook voor de keuzes in het dagelijks beheer en onderhoud van onze 
assets. De komende jaren zullen wij voor de belangrijkste assets AMP’s (asset 
managementplannen) ontwikkelen voor het beheer en onderhoud. Het fundament 
om te kunnen prioriteren op kosten, prestaties en risico’s wordt hiermee gelegd.

4. IAF: Informatie als Fundament
Onze bedrijfsprocessen zijn de basis van ons werken, vragen data en leveren  
ook data op. Het steeds meer vastleggen en gebruiken en delen van data  
vraagt optimale systemen en spelregels voor het vastleggen hiervan.  
Ook vraagt het datagedreven werken om eenduidige kaders: het werken  
volgens architectuurprincipes.

IAF is een opgave voor onze gehele organisatie: iedere afdeling staat aan de 
lat om de basis voor de registratie van data op orde te brengen en helder te 
hebben welke sturingsinformatie nodig is en die stapsgewijs te genereren. 
Daarnaast zien we een toename van de dreigingen vanuit cybercriminaliteit.
Als organisatie zullen we ons richten op het doorontwikkelen van de informatie-
beveiliging (cybersecurity) en het informatieproces (hetgeen een samenspel is 
tussen bedrijfsvoering, informatieadvies en ICT). Daarmee maken wij processen 
en proceseigenaren inzichtelijker en voeren we randvoorwaardelijke projecten 
uit om informatieveiligheid te borgen en onnodige meerkosten in de toekomst 
voor te zijn. Dit organisatie-ontwikkelprogramma noemen wij ‘Informatie als 
fundament’ en dat gaat in 2023 veel aandacht krijgen. Hiermee beogen wij een 
fundament te creëren, waarmee wij onze beheertaken nu en in de toekomst, 
veilig, robuust, flexibel, effectief en efficiënt uit kunnen voeren. 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 integrale sturing op onze gehele bedrijfsvoering, 
HR en informatievoorziening. Om alle ontwikkelingen te realiseren hebben  
wij bij de begrotingsbrief extra middelen gevraagd en verwerkt in de 
voorliggende begroting.
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Kernwaarden
De vier nieuwe kernwaarden van WDODelta zullen ook in 2023 volop aandacht 
krijgen: Eigenaarschap- Iedereen in de kracht – Wendbaar en Doelgericht. 
Om deze kernwaarden levend en werkend te krijgen zullen ze in het HR 
instrumentarium (o.a. de gesprekscyclus) en in de afdelingsplannen aandacht 
krijgen en nader geconcretiseerd worden. Voor de managers, teamleiders en 
overige sleutelfunctionarissen krijgen de vier speerpunten en de kernwaarden 
nadrukkelijk aandacht in het MD traject.

Compliance
Om te blijven voldoen aan onze compliance worden diversie nieuwe wetten 
de komende jaren ingevoerd. Daarnaast zal de wettelijke verplichting tot 
invoering van een Rekenkamer in 2023 worden voorbereid. Jaarlijks wordt 
een auditkalender vastgesteld en verschillende audits uitgevoerd waarbij 
een verbeterplan wordt opgesteld. In het kader van arbo en veiligheid zullen 
wij de RI&E onderzoeken volgens een vastgestelde planning uitvoeren en 
verbeterplannen opstellen. Ook vindt jaarlijks in het kader van de ISO9001 
certificering een directiebeoordeling plaats bij de afdelingen Waterketen  
en Vergunningverlening en Handhaving.

Om (Europese) aanbestedingstrajecten 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, zetten wij in 2023 
extra capaciteit in. Contractmanagement wordt steeds belangrijker en 
vraagt meer tijd van gekwalificeerde contractmanagers. 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.

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.  
Speerpunten zijn versterken van onze arbeidsmarktcommunicatie,  
actualiseren van onze wervingsstrategie en analyse van de arbeidsmarkt. 
Hiervoor hebben wij de begrotingsbrief extra middelen gevraagd en verwerkt  
in de voorliggende begroting.

Figuur 28: Wervingscampagne
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Hybride werken
In het kader van hybride werken en informatieveiligheid worden aanpassingen 
doorgevoerd (techniek en gebouwen) om de panden en noodzakelijke ICT 
kantoorfaciliteiten toekomstbestendig en veilig te maken. Daarbij vormt  
het hybride werken en vergaderen het uitgangspunt. Hiervoor moeten wij  
het kantoorpand gefaseerd herinrichten om ontmoeting en verbinding te 
faciliteren in combinatie met mogelijkheden tot geconcentreerd werken  
en digitaal vergaderen. 

9.2  Openbaarheidsparagraaf
De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden en verplicht 
een bestuursorgaan tot actieve openbaarmaking van informatie. In deze 
paragraaf wordt op hoofdlijnen een beschrijving gegeven van de activiteiten 
die worden uitgevoerd op de thema’s actieve en passieve openbaarmaking en 
verbetering van de informatiehuishouding. Het Waterschap ontvangt voor deze 
taak incidentele en structurele middelen van het rijk. De verdeling van deze 
middelen over de volgende thema’s is nog niet bekend.

Actieve openbaarmaking voor de verplichte categorieën  
documenten (artikel 3.3 Woo)
Onder actieve openbaarmaking verstaan we de activiteiten die vanuit het 
waterschap worden ondernomen om informatie op eigen initiatief openbaar  
te maken voor de samenleving. Dit jaar worden hiervoor de volgende  
gegevens gepubliceerd conform de wettelijke eisen:

 bereikbaarheidsgegevens van het waterschap op de website;
 vergaderstukken van ons algemeen bestuur;
 convenanten;
 Woo-verzoeken, inclusief de schriftelijke beslissingen op die verzoeken 

en de daarbij verstrekte informatie en
 onderzoeken en klachten.

De inspanningsverplichting tot openbaarmaking voor andere   
documenten dan de verplichte categorieën (artikel 3.1 Woo)

Openbaarmaking zal straks moeten plaatsvinden via het landelijke Platform 
Open OverheidsInformatie (PLOOI), een door het ministerie van BZK ontwikkeld 
platform voor actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. Ten aanzien van 
de aansluiting op Plooi volgen we de lijn van de Unie van Waterschappen.

Passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek; hoofdstuk 4 Woo)
Onder passieve openbaarmaking verstaan we het openbaar maken van 
informatie naar aanleiding van een verzoek uit de samenleving, zoals 
bijvoorbeeld Woo-verzoeken. We houden daarmee rekening met  
het anonimiseren van persoonsgegevens.

De informatiehuishouding (Hoofdstuk 6 Woo)
Voor de verbetering van de informatiehuishouding voeren we het volgende uit:

 Communicatie, begeleiding medewerkers: er wordt een aantal 
voorlichtingssessies georganiseerd om medewerkers bewust te 
maken van de WOO, hun rol hierin en welke ondersteuning ze  
kunnen verwachten.

 Archivering: het goed opslaan van verschillende vormen van informatie 
is essentieel voor openbaarmaking van informatie. Daarom worden  
er medewerkers begeleid in het goed archiveren van informatie in  
de daarvoor bestemde systemen.

 Systemen en procedures: er wordt gewerkt aan verdere optimalisatie 
van systemen en procedures. Beleid en werkafspraken worden o.a. 
geactualiseerd.

Aanstelling en het in dienst hebben van een Woo-coördinator
Er wordt een coördinator aangesteld met o.a. als taken:

 informatieverzoeken en WOO-verzoeken behandelen;
 interne en externe vragen beantwoorden;
 fungeren als aanspreekpunt en
 toezichthouden, adviseren, informeren en rapporteren.
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9.3  Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar
Voor de ontwikkelingen tussen boekjaar 2022 en 2023 verwijzen wij naar 
hoofdstuk 2 van deze begroting. Daar is een toelichting gegeven op de autonome 
ontwikkelingen en een tabel opgenomen van het nieuwe beleid per programma.

9.4  Uitgangspunten en normen

Financiële uitgangspunten
A.  Loonkostenontwikkeling
Voor het opstellen van de personeelsbegroting wordt gebruik gemaakt van de 
volgende uitgangspunten: organisatiestructuur (hiërarchie), formatie-omvang 
per afdeling, verdeling functies per afdeling, inschaling functies. De loonkosten 
zijn verhoogd met 5% en meerjarig met 2%.
 
B.  Indexering van de kosten en overige opbrengsten
De prijzen voor goederen en diensten zijn voor alle jaren met 2,4% geïndexeerd 
en voor de investeringskredieten in 2023 met 6,1%.
 
C.  Rentepercentages
Uitgangspunt voor de financiering is dat de vaste activa zoveel mogelijk met 
permanent vermogen worden gefinancierd. Op grond van de Wet financiering 
decentrale overheden (FIDO) is een beperkte financiering met korte termijn 
middelen (kasgeldlening en rekening-courant) mogelijk. Hiervan wordt gezien  
de lagere geldmarktrente optimaal gebruik gemaakt. Voor de rente van de  
nieuw af te sluiten geldleningen wordt – voor het berekenen van de lasten –  
voor de periode 2023-2026 gerekend -met een rente van 3%. Voor de korte 
rente wordt uitgegaan van maximaal 1,5% voor de jaren 2023-2026. Voor de 
kapitaallasten is een gemiddelde financieringsrente gehanteerd van 1,49% 
in 2023. In latere jaren loopt dit percentage op. Van 1,55% in 2024, naar 
respectievelijk 1,69% in 2025 en 1,96% in 2026.
 
D.  Omvang onvoorzien
Voor de periode 2023-2026 wordt voor onvoorzien € 0 per jaar begroot.  
Deze post is bij de besluitvorming van de ombuiging in 2021 op nihil begroot.

E.  Voorgenomen investeringen
De meerjarenraming 2023-2026 is geactualiseerd. Nieuwe ontwikkelingen 
zijn meegenomen in de planning bij de begroting 2023. De kapitaallasten 
van de voorgenomen investeringen (en de nog te starten investeringen en 
lopende investeringen) zijn met 15% naar beneden gecorrigeerd voor de 
boekjaren 2023 en 2024. In de jaren 2025 en 2026 is een percentage van 
20% gehanteerd. Dit vanwege het niet volledig uitputten van de investering-
kredieten (risicoreserveringen) en de subsidies die wij in de jaren ontvangen 
en niet worden begroot. Tot slot de ervaringen uit het verleden dat niet alle 
investeringen tijdig worden uitgevoerd. 
 
F.  Bestaand beleid
De ramingen in de begroting zijn gebaseerd op bestaand beleid. Nieuw beleid is 
afzonderlijk aan het bestuur voorgelegd, inclusief de financiële consequenties 
daarvan. Besluitvorming tot aan de vergadering in oktober is in de begroting 
2023 verwerkt. We streven er naar nieuw beleid op één moment per jaar aan het 
algemeen bestuur aan te bieden.

 
9.5   Incidentele baten en lasten
 
Definities
De paragraaf betreffende de incidentele baten en lasten bevat een overzicht  
van de baten en lasten die als eenmalig ten opzichte van de voorgaande en 
komende begrotingsjaren mogen worden beschouwd. Dit overzicht wordt 
getoond om de gebruiker van de begroting te helpen bij het bepalen van het 
formele begrotingsevenwicht. 

Een eenmalige uitgave (of inkomst) wordt gedefinieerd als een begrotingspost 
die maximaal drie jaren is geraamd en waarvan de eindigheid vast staat. 
Zodoende kan een incidentele begrotingspost meerdere exploitatiejaren 
voorkomen. Deze posten lopen in principe echter niet door tot buiten de scope
van de meerjarenbegroting. Het laatste boekjaar bevat in principe geen 
incidentele lasten of baten.
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Incidentele baten en lasten
In de onderstaande tabel worden voor jaarschijf 2023 e.v. de substantiële dan 
wel bestuurlijk relevante incidentele baten en lasten uiteengezet, alsmede 
het laatste exploitatiejaar waarin deze posten voorkomen. Ook biedt het 
onderstaande overzicht geen inzicht in de integrale lasten die met een specifiek 
onderwerp samenhangen. Er is sprake van (mogelijke) samenhang met 
structurele lastenmutaties.

Tabel 13: Incidentele baten en lasten (x € 1.000)

9.6   Kostentoerekening
Vanwege het belang van de toepassing van bedrijfseconomische principes  
is in artikel 4.2, vierde lid van het Waterschapsbesluit de eis opgenomen 
dat de interne kostentoerekening op bedrijfseconomische wijze gebeurt.  
Daarnaast is in artikel 4.15 opgenomen, welke kostendragers in de  
verslaggeving worden opgenomen. 

De kostentoerekening en budgetindeling zijn primair bedoeld voor interne 
sturing. De toerekening van kosten leidt op het niveau van individuele 
beheerproducten (administratie) niet tot een integrale kostprijs. Gezien de 
aard en samenstelling van de indirecte kosten en het doel dat de toerekening 
van indirecte kosten dient kan worden volstaan met het toepassen van de 
eenvoudige opslagmethode (omslag naar rato directe kosten).
Uitgaande van de keuze voor de opslagmethode wordt de wettelijk verplichte 
toerekening van directe en indirecte kosten aan de taken watersysteembeheer 
en zuiveringsbeheer vanuit de vier programma’s als volgt gerealiseerd: 

1. de programma’s Waterveiligheid en Watersysteem worden opgeteld  
en aan de taak watersysteembeheer toegerekend;

2. het programma Waterketen wordt aan de taak zuiveringsbeheer 
toegerekend;

3. het programma Maatschappij en organisatie wordt vervolgens naar rato 
van de rechtstreeks aan de taken watersysteembeheer respectievelijk 
zuiveringsbeheer toegerekende directe kosten verdeeld over de taken 
watersysteembeheer en zuiveringsbeheer.

 
Vanwege het vaste karakter van de kosten in het programma M&O, voornamelijk 
bestaande uit personeels- en kapitaallasten, wordt voor de toerekening van 
de indirecte kosten een voorcalculatorische verdeling (%) over de taken 
gehanteerd. Deze wordt jaarlijks in de begroting vastgesteld. Voor 2023 geldt  
een verdeling van 61,7% (watersysteembeheer) en 38,3% (zuiveringsbeheer).  
In 2022 was die verhouding 62,6% en 37,4%.

L/B. Kostengroep Omschrijving 2023 2024 2025 2026

L Personeel 1,5 fte RIVUS en 
Fluvius 

€ 105

B Personeel Opbrengst detachering 
HWH & IFV

€-167 €-170

L Personeel Inhuur WOM € 300 € 225 € 80

L Goederen en 
diensten

Implementatie 
assetmanagement

€ 150

L Goederen en 
diensten

Implementatie nieuwe 
wetten

€ 100

L Goederen en 
diensten

Rekenkamer € 20

L Goederen en 
diensten

Arbeidsmarkt € 200

L Goederen en 
diensten

Extra brandstofkosten € 300

L Goederen en 
diensten

Hybride werken € 300

L Goederen en 
diensten

Huur gebouwen € 180 € 35

B Reserves Onttrekking 
egalisatiereserve 
watersysteemheffing

€6.000 €4.400

B Reserves Onttrekking 
egalisatiereserve 
zuiveringsheffing

€2.500 €2.600

TOTAAL € 9.988 € 7.090 € 80 € 0
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9.7   Onttrekkingen aan reserves en voorzieningen
In deze paragraaf wordt ingegaan op bedragen die aan voorzieningen  
of bestemmingsreserves worden onttrokken.

Onttrekkingen aan algemene en bestemmingsreserves
De reserves bestaan uit:

 algemene reserve per taak: zie paragraaf Weerstandsvermogen  
en risicomanagement.

 bestemmingsreserves voor tariefsegalisatie per taak: kan ingezet  
worden om tariefwijzigingen te matigen. Aanwending 2023 en verder:  
zie hoofdstuk Waterschapsbelastingen.

 bestemmingsreserve HWBP: wordt als dekking ingezet als er een 
overschrijding plaatsvindt op de beschikbaar gestelde kredieten  
voor HWBP-projecten

Onttrekkingen aan voorzieningen
Onderstaande voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen en zijn gevormd 
voor specifieke kosten, verplichtingen, verliezen of risico’s welke zijn ontstaan  
in het verleden en waarvan de omvang op voorhand redelijk is in te schatten.

Voormalige bestuurders en personeel
Aan de voorziening worden onttrokken de uitkeringen van de voormalige 
voorzitters en oud-dagelijks bestuursleden. Dit in verband met het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd of het hebben van het recht op de uitkering van 
wachtgeld. De jaarlijkse toevoeging betreft een rentevergoeding vanwege de 
berekende contante waarde van deze voorziening.
Het verwachte verloop van deze voorziening ziet er als volgt uit:

Prognose stand per 1-1-2023  € 1.900.000
Toevoeging    € 88.000
Onttrekking    € 300.000 -/-
Prognose stand per 31-12-2023 € 1.688.000

Wachtgeld voormalig bestuurders
Op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA) 
ontvangen dagelijks bestuursleden na aftreden een wachtgelduitkering.  
Voor de hieruit voortvloeiende verplichtingen vormt het waterschap een 
voorziening. In 2023 vinden de Waterschapsverkiezingen plaatsen.  
Mogelijke nieuwe verplichtingen die daardoor ontstaan zijn niet in te schatten, 
maar zullen via de jaarrekening toegevoegd worden aan de voorziening.

Prognose stand per 1-1-2023  € 700.000
Toevoeging    € 0
Onttrekking   € 100.000 -/-
Prognose stand per 31-12-2023 € 600.000

Jubilea-uitkeringen
Dit is een voorziening voor alle uit hoofde van de geldende arbeidsvoorwaarden 
opgebouwde rechten van werknemers en bestuursleden van het waterschap 
op jubilea-uitkeringen voor hun diensten in de verslagperiode en voorgaande 
perioden. De voorziening is bepaald naar beste schatting voor huidige 
werknemers en bestuurders, waarbij rekening wordt gehouden met de ‘blijfkans’.

Prognose stand per 1-1-2023  € 900.000
Toevoeging    € 0
Onttrekking    € 0 -/-
Prognose stand per 31-12-2023 € 900.000
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Thuiswerkfaciliteiten
Op basis van de CAO is er per medewerker een budget beschikbaar 
voor het inrichten van de thuiswerkplek. Dit budget is voor 
maximaal 5 jaar beschikbaar gesteld. We hebben op dit moment  
nog geen relevante gegevens over de aanwending van dit budget.

Prognose stand per 1-1-2023  € 180.000
Toevoeging    € 0
Onttrekking    € 0 -/-
Prognose stand per 31-12-2023  € 180.000

Studiefaciliteiten PBB
Op basis van de CAO is er per medewerker een budget beschikbaar 
voor training & opleiding en vitaliteitsuren. Dit budget is voor 
maximaal 5 jaar beschikbaar gesteld.

Prognose stand per 1-1-2023   € 550.000
Toevoeging    € 518.000
Onttrekking    € 318.000 -/-
Prognose stand per 31-12-2023 € 750.000

Tabel 14: Verloopstaat reserves en voorzieningen (stand per 1/1)

Omschrijving Begroting Meerjarenraming 2024-2026 Begroting
(bedragen x € 1.000) 2023 2024 2025 2026 2022

Algemene reserves:

Watersysteembeheer 3.700  3.700  3.700 3.700  5.100 

Zuiveringsheffing 3.600  3.600  3.600  3.600 2.900 

Egalisatiereserve:

Watersysteembeheer 10.476 4.476 0 - 11.600

Zuiveringsbeheer 5.160 2.660  0 - 1.500

Overige bestemmingsreserve:

HWBP 3.000 3.000 3.000 3.000 -

  

Voorzieningen:

Pensioenen voormalige voorzitters,  
bestuurders en personeel

1.900  1.688  1.476  1.264  2.683 

Wachtgeld voormalige bestuurders 700  600  500  400 692 

Jubilea-uitkeringen 900  900  900  900  851 

Thuiswerkfaciliteiten 270  270  270  270  0 

Studiefaciliteiten PBB 550  750  950  1.150  0 
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9.8   Risicomanagement en Weerstandsvermogen
Als waterschap worden we geconfronteerd met uiteenlopende risico’s.  
Een risico is de kans op het zich voordoen van een onzekere en ongewenste 
gebeurtenis met nadelige gevolgen. Om risico’s te beheersen voeren 
wij risicomanagement uit. Risicomanagement is het systematisch 
inventariseren, registreren, actualiseren, monitoren en beheersen van 
risico’s. Risicomanagement draagt bij aan voorspelbaarheid en beheersing. 
Het management is risico-eigenaar en verantwoordelijk voor de risico-
beheersing, concerncontrol is op systeemniveau proceseigenaar. In het 
beleid is beschreven dat het weerstandsvermogen de relatie is tussen de 
financiële risico’s en de financiële reserve en dat de weerstandscapaciteit 
wordt gevormd door de algemene reserve.

Risicoprofiel WDODelta
Onderstaande Hittekaart geeft een totaaloverzicht van het aantal 
geïnventariseerde risico’s. Er zijn drie impact-categorieën: beperkt (groen), 
gemiddeld (oranje), zeer groot (rood). Naarmate kans op voordoen en financiële 
impact groter zijn is de totale impact groter. Tijdens de recent gehouden 
risicodialogen zijn totaal negentien financiële risico’s van betekenis in beeld 
gebracht. Er zijn geen risico’s in de categorie ‘zeer groot’ (rood) waargenomen.

Figuur 29: Hittekaart risico’s

Risico’s met gemiddelde impact (oranje) zijn:
 een computerhack en/of gijzelsoftware;
 niet productief (te activeren) personeel in geval  

van een (stikstof) bouwstop;
 meer en duurdere inhuur bij het niet kunnen vervullen van vacatures;
 een hoger percentage oninbare belastingen;
 meer personele inzet voor toezicht i.v.m.  

Wet Kwaliteitsborging bouwprojecten;
 hogere kosten door materiaaltekort waarbij we moeten uitwijken naar 

duurdere componenten, grondstoffen, machines en computers;
 breuk persleiding van significante omvang en/of bovenmatige  

inzet noodvoorzieningen bij calamiteit.

Recente ontwikkelingen met grote onzekerheid
De energiecrisis, inflatie, rentestijging, loongolf, tekorten aan materiaal / 
grondstoffen / personeel en geopolitieke ontwikkelingen brengen grote 
onzekerheid en risico’s met zich. Het AB is recent geïnformeerd over de 
consequenties van deze ontwikkelingen op onze begroting. De financiële 
effecten zijn redelijkerwijs ingerekend in de begroting. De grote volatiliteit 
betekent dat er een financieel risico resteert. Prijzen kunnen bijvoorbeeld 
nog sterker stijgen dan nu is ingerekend. In dat geval kan een bovenmatige 
stijging (de schokbeweging) incidenteel worden opgevangen vanuit het 
beschikbare weerstandsvermogen. Voor onvoorziene omstandigheden is in het 
weerstandsvermogen een opslagfactor opgenomen. Indien een onttrekking aan 
het weerstandsvermogen noodzakelijk is vraagt dat in het opvolgende jaar wel 
weer om een aanvullende storting in het weerstandsvermogen.

Berekening omvang weerstandsvermogen
De geïnventariseerde risico’s met bijbehorende kans en financiële impact 
worden met behulp van een statistische methode (Monte Carlo Simulatie 
met 90% zekerheidsmarge) vertaald naar de noodzakelijke omvang van het 
weerstandsvermogen. Vervolgens wordt het weerstandsvermogen opgehoogd 
met een risico-opslagfactor van 1,6 in verband met resterende onvoorziene 
risico’s. Deze opslagfactor is eerder door het AB vastgesteld.

Hittekaart samenvatting risico’s WDODelta oktober 2022

>2,5 mln. 1

1,0 – 2,5 mln. 4 1

0,4 – 1,0 mln. 1 3 2 2

0,1 – 0,4 mln. 1 2

<0,1 mln.

5% 10% 30% 50% 70% 90%

Kans van voordoen
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Financiële effecten van risico’s worden niet structureel ingerekend. Een risico dat 
zich langduriger voordoet is geen risico meer, maar een structurele kostenpost 
die structureel in begroting moet worden ingerekend.

Omvang en samenstelling van het weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen wordt voor twee taken (zuiveringsbeheer en water-
systeembeheer) apart berekend. De omvang van het totale weerstandsvermogen 
is in onderstaande tabel weergegeven. Op basis van de actualisatie van het 
risicoprofiel wordt een jaarlijkse actualisatie van de reserve voorgesteld zoals 
weergegeven in de tabel. Actualisatie wordt geeffectueerd bij de behandeling 
van de jaarstukken.

De conclusie is dat de omvang van het weerstandsvermogen in deze periode 
in totaal kan worden verlaagd van € 8,0 mln. naar €7,3 mln. Door gerealiseerde 
beheersmaatregelen zijn enkele risico’s uit de vorige periode geëlimineerd en zijn 
kleine risico’s opgeschoond tijdens de risicodialogen.

Tabel 15: Mutaties weerstandsvermogen

Frauderisico’s
Een specifieke vorm van risico’s betreft fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik; 
samengevat als frauderisico’s. Fraude is het opzettelijk op onjuiste wijze 
uitvoeren of omzeilen van werkprocessen met het oogmerk om zichzelf te 
bevoordelen. Door middel van een frauderisico-analyse worden frauderisico’s 

vanaf dit begrotingsjaar ook systematisch in beeld gebracht en vervolgens 
voorzien van beheersmaatregelen.

Risicomanagement bij projecten
Een specifieke vorm van risicomanagement is van toepassing bij grote 
investeringsprojecten waarbij een risicomanager stuurt op beheersing van 
specifieke projectrisico’s. Eventuele financiële nadelen bij investeringsprojecten 
kunnen worden opgevangen in de meerjarige kapitaalslasten van projecten.

Risico over HWBP
Als gevolg van frictie tussen onze HWBP- programmering  en het moment van 
uitbetaling van de HWBP- subsidie ontstaat een risico van voorfinanciering 
HWBP- projecten. In combinatie met rentestijgingen bestaat het risico dat wij 
worden geconfronteerd met hogere financieringslasten. Dit vraagstuk is een 
urgent punt van bespreking met het landelijke HWBP- programma. De extra 
financieringslasten HWBP zijn niet ingerekend in deze begroting en zijn ook  
niet ingerekend in de berekende omvang van het weerstandsvermogen.

Risico over uitvoering van de Appa
Appa is de afkorting van Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.  
De Appa regelt het pensioen en de sociale zekerheid van (gewezen) politieke 
ambtsdragers. Voor eventuele nieuwe Appa-deelnemers vanuit WDODelta zijn 
nu geen financiële middelen in de begroting, in een voorziening of specifiek in 
het weerstandsvermogen gereserveerd/berekend. In het weerstandsvermogen  
is wel een opslagfactor voor onvoorziene omstandigheden opgenomen.  
De reden dat er nog geen middelen zijn gereserveerd voor eventuele nieuwe 
deelnemers is gelegen in het feit dat er te veel onbekende factoren zijn om de 
financiële omvang zorgvuldig te kunnen berekenen. Wij zijn van mening dat een 
‘inschatting’ voor Appa-kosten geen recht zou doen aan de complexiteit en de 
zorgvuldigheid die dit onderwerp vraagt.

Werking van risicomanagement
Wij hebben de ambitie om risicomanagement komende periode op een hoger 
volwassenheidsniveau te brengen. De werking van risicomanagement wordt 

Taak
Algemene reserve 
01/01/2022

Voorgestelde 
Actualisatie 2022

Algemene reserve 
na vaststelling 
door het AB bij 
vaststelling 
jaarstukken

Zuiveringsbeheer € 2,9 mln. + €0,7 mln. € 3,6 mln.

Watersysteembeheer € 5,1 mln. - €1,4 mln. € 3,7 mln.

TOTAAL € 8,0 mln. - €0,7 mln. € 7,3 mln.
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door concerncontrol getoetst in de plan-do-check-act cyclus. Sturing op niet 
financiële risico’s is belegd in de inhoudelijke programma’s.

9.9  Financiering
Het treasurybeleid van WDODelta is vastgelegd in de Verordening financieel 
beleid en beheer en nader uitgewerkt in het treasurystatuut. Zowel de 
verordening als het statuut beogen het financieringsbeleid transparant te 
maken. Met als doel om de risico’s zo goed mogelijk te beheersen binnen  
de vastgestelde kaders.

Algemene ontwikkelingen
De inflatie is in 2022 in veel landen in Europa sterk gestegen tot een ongekend 
hoog niveau van boven de 10%. Dit is mede veroorzaakt door een forse stijging 
van de energieprijzen vanwege de ontstane oorlog in Oekraïne. De Centrale 
Banken, waaronder de ECB in Europa en de FED in Amerika, hebben hun 
belangrijkste rentetarieven fors verhoogd en zien het verlagen van de inflatie 
nu als topprioriteit. Door vermindering van bestedingen en investeringen kan 
dit leiden tot een recessie. Een en ander heeft er toe geleid dat de rentetarieven 
op de geld- en kapitaalmarkt fors zijn gestegen en naar verwachting nog 
verder zullen stijgen. De verwachting is dat we te maken krijgen met een hoger 
rentetarief dan in 2022.

Schatkistbankieren
Naar verwachting worden er geen tijdelijk overtollige financiële middelen 
afgedragen aan de Nederlandse schatkist vanwege de wettelijke verplichting 
tot schatkistbankieren. Beschikbare financiële middelen zullen onder de 
doelmatigheidsdrempel van € 3 mln. blijven. Deze drempel bedraagt 2% 
(ministeriële norm) van het begrotingstotaal.

Rente en risicobeheer
Rentebeheer
Voor het rentebeheer dient onderscheid gemaakt te worden tussen: 

 Rente op de geldmarkt (leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar). 
Voor een kasgeldleningen en rekening courant krediet verwachten wij 
een rentepercentage te betalen van ten hoogste 1,5%. 

 Rente op de kapitaalmarkt (leningen met een looptijd langer dan  
1 jaar). Voor een langlopende geldlening met een looptijd van 
twintig jaar verwachten wij een rentepercentage te betalen van 3,0%.

Gezien het relatief grote verschil tussen te betalen rente op de kapitaal-  
en de geldmarkt zal primair gekozen worden voor kortlopende financiering  
tot ten hoogste de kasgeldlimiet. Aanvullend zullen er langlopende  
geldleningen afgesloten worden.

Risicobeheer 
Het rente-risicoprofiel ten aanzien van toekomstige rente- fluctuaties is laag.  
In de huidige geldleningenportefeuille bevinden zich geen langlopende leningen 
met tussentijdse renteherzieningsmomenten. De bij deze portefeuille behorende 
vervalkalender van in de toekomst te betalen jaarlijkse aflossingen vertoond een 
gelijkmatig patroon. Krediet-, koers- en valutarisico’s worden niet gelopen.

Kasgeldlimiet en renterisiconorm
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is € 39 mln. en bedraagt 23% (ministeriële norm) van het 
begrotingstotaal bij aanvang van het begrotingsjaar. De kasgeldlimiet is gericht 
op het beperken van het renterisico op de kortlopende financiering, waarbij de 
gemiddelde netto vlottende schuld per kwartaal (Q) de kasgeldlimiet niet mag 
overschrijden. Om aan de kasgeldlimiet te kunnen blijven voldoen, zullen naar 
verwachting langlopende geldleningen afgesloten worden.

Tabel 16: Kasgeldlimiet

(bedragen x € 1 mln.) Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023

Kasgeldlimiet 39 39 39 39

Schuld in rekening-courant -25 -25 -25 -25

Kasgeldleningen 0 0 0 0

Ruimte onder de norm 14 14 14 14



Begroting 2023   Meerjarenraming 2024-2026 59

Renterisiconorm 
De renterisiconorm is het risico dat voort kan vloeien uit een renteherziening  
en/of uit de herfinanciering van lopende langlopende geldleningen).  
De norm mag volgens de Uitvoerings- regeling Financiering decentrale 
overheden (UFDO) niet hoger zijn dan 30% van het bruto begrotingstotaal  
bij aanvang van het begrotingsjaar.

De renterisiconorm is € 51 mln. en heeft als doel om fluctuaties in rentelasten 
over de jaren heen te kunnen beheersen. In onderstaande tabel is het verloop 
van de renterisicoruimte over de jaren 2023 tot en met 2026 opgenomen.

Tabel 17: Renterisiconorm

Rente-omslagpercentage 
Vanwege het hanteren van integrale financiering worden de rentelasten met 
betrekking tot de investeringen toegerekend aan de programma’s via een 
renteomslag-percentage. Er wordt uitgegaan van een percentage van 1,49%.

Financieringstekort 
Naar aanleiding van de berekening van het rente-omslagpercentage is ook het 
te verwachten financieringstekort bepaald. Dit tekort ontstaat met name door 
uitgaven met betrekking tot de voorgenomen netto-investeringen, lopende 
investeringsprojecten en door te betalen aflossingen (en rente) van bestaande 
geldleningen (herfinanciering). Het financieringstekort zal naar verwachting 
voor ten hoogste € 70 mln. worden gedekt door langlopende geldleningen aan 
te trekken. In de resterende financieringsbehoefte zal worden voorzien door 
gebruik te maken van kortlopend rekening courantkrediet en kasgeldleningen.

Rente-omslagpercentage 
De rentelasten met betrekking tot de investeringen worden toegerekend aan de 
programma’s via een rente-omslagpercentage. Op basis van de begrotingscijfers 
bedraagt de omslagrente 1,49%

Tabel 18: Berekening rente-omslagpercentage

(bedragen x € 1 mln.) B 2023 B 2024 B 2025 B 2026

Renterisiconorm 51 55 58 60

Aflossingen en renteherzieningen -1 -16 -16 -18

Ruimte onder de norm 50 39 42 42

Begroting 2023

Rente kortlopende en langlopende leningen  € 5.125.906 

Rente verstrekte geldleningen  € -10.000 

Saldo door te rekenen externe rente € 5.115.906 

Bespaarde rente over eigen vermogen  € 581.170 

Bespaarde rente over voorzieningen € 88.180 

Geactiveerde rentelasten (bouwrente) € -436.410 

Saldo door te rekenen interne rente  € 232.940

Totale te berekenen rente vaste activa € 5.348.846 

Vaste activa (Jaarrekening)  € 297.583.902

Onderhanden activa  € 55.180.489 

Voorgenomen investeringen  € 2.075.400

Grondbank  € 4.183.491

Hypotheek  € 0 

Overige leningen  € 120.974 

Totale investeringsbehoefte € 359.144.255

Rente-omslagpercentage 2023 1,49%
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9.10   Verbonden partijen
Wij participeren in een aantal verbonden partijen. Dit vormt een manier om 
beleidsvoornemens uit de programma’s uit te kunnen voeren. Een verbonden 
partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het 
waterschap zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft.

Een bestuurlijk belang heeft het waterschap wanneer deze een zetel heeft in  
het bestuur van een derde rechtspersoon of als hij stemrecht heeft.  
Een financieel belang heeft het waterschap als financiële middelen die deze  
ter beschikking stelt verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden 
partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen 
worden op het waterschap.

Beleid ten aanzien van de verbonden partijen
In verschillende beleidssectoren van het waterschap, met verschillende 
motieven, komend vanuit verschillende uitgangsposities, is de afweging 
gemaakt voor het aangaan van een bestuurlijke participatie en is gekozen voor 
een specifieke juridische constructie. Per participatie wordt hieronder onder 
andere aangegeven welk beleid de verbonden partij uitvoert en wat de uitvoering 
van dit beleid het waterschap oplevert.

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT)

Vestigingsplaats Zwolle

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling, “zelfstandig“ 
overheidsorgaan

Openbaar belang GBLT is het gemeenschappelijk 
belastingkantoor dat de heffing en 
invordering verzorgt van de belastingen 
van vijf waterschappen en zes gemeenten. 
Hierdoor worden de maatschappelijke kosten 
van het innen van de belastingen zo laag 
mogelijk gehouden

Jaarlijkse bijdrage De bijdrage bedraagt € 2,7 mln.

Ontwikkelingen De DVO met de gemeente Ommen loopt 
eind 2023 af. Voor die tijd wordt bepaald 
of Ommen wel of niet aansluit bij de GR. 
De uitkomsten van de evaluatie naar het 
sociaal incasseren (eind 2022) worden 
meegenomen.

Financiële gegevens x € 1.000 1-1-2021 31-12-2021

Eigen vermogen (incl. resultaat) 4.104 2.035

Vreemd vermogen 4.882 5.787

RESULTAAT 2.035
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Gemeenschappelijke Laboratoriumorganisatie (Aqualysis)

Vestigingsplaats Zwolle

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling, “zelfstandig“ 
overheidsorgaan

Openbaar belang Aqualysis is een waterlaboratorium 
dat werkzaamheden verricht voor o.a. 
waterschappen. Deze zijn ook deelnemer 
in de bedrijfsvoerings- organisatie. 
Deze organisatievorm is verankerd in 
gemeenschappelijke regeling Aqualysis 
(statuut). Het is een praktische 
oplossing voor het aansturen van een 
samenwerkingsverband, welke grotendeels 
uitvoerende taken realiseert. In de regeling 
nemen Zuiderzeeland, Vechtstromen, 
Drents Overijssels Delta, Vallei en Veluwe 
en Rijn en IJssel deel. Ook behoren diverse 
overheden en bedrijven tot de klantenkring. 
Door chemisch, bacteriologisch en biologisch 
onderzoek te verrichten is de controle op de 
naleving van vergunningen, het beheersen 
en beoordelen van de kwaliteit van het 
oppervlaktewater en de controle op het 
zuiveren van afvalwater mogelijk.

Jaarlijkse bijdrage De bijdrage bedraagt € 2,7 mln. Aqualysis 
betaalt aan ons € 0,16 mln. voor de 
ondersteunende dienstverlening.

Ontwikkelingen

Financiële gegevens x € 1.000 1-1-2021 31-12-2021

Eigen vermogen (incl. resultaat) 282 556

Vreemd vermogen 13.442 13.200

RESULTAAT 0

Het Waterschapshuis

Vestigingsplaats Amersfoort

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling, “zelfstandig“ 
overheidsorgaan

Openbaar belang Het Waterschapshuis is de regie- 
en uitvoeringsorganisatie voor de 
waterschappen op het vlak van Informatie 
en communicatie-technologie. Het doel is het 
bevorderen van samenwerking op het gebied 
van ICT tussen waterschappen en andere 
overheden die ook actief zijn in de ‘natte’ 
sector. Via Het Waterschapshuis spannen 
waterschappen zich gezamenlijk in om de 
kwaliteit van de digitale dienstverlening naar 
burgers en bedrijven te verbeteren en om
kostenbesparing op ICT uitgaven te 
realiseren.

Jaarlijkse bijdrage De bijdrage bedraagt € 1,4 mln.

Ontwikkelingen Uitbreiding van o.a. het programma 
Innovatie en Transformatie.

Financiële gegevens x € 1.000 1-1-2021 31-12-2021

Eigen vermogen 0 0

Vreemd vermogen 12.215 8.301

RESULTAAT 0
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De Unie van Waterschappen

Vestigingsplaats Den Haag

Rechtsvorm Vereniging

Openbaar belang De Unie van Waterschappen 
vertegenwoordigt alle waterschappen in 
Nederland in het nationale en internationale 
speelveld met betrekking tot het beheer 
van waterkeringen, het regionale 
waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. 
Tevens stimuleert het kennisuitwisseling 
en samenwerking en is het de 
werkgeversorganisatie van de medewerkers 
van alle waterschappen.

Jaarlijkse bijdrage De bijdrage bedraagt € 0,7 mln.

Ontwikkelingen

Financiële gegevens x € 1.000 1-1-2021 31-12-2021

Eigen vermogen (incl. resultaat) 1.993 3.135

Vreemd vermogen 15.546 23.518

RESULTAAT 1.141

Stichting STOWA

Vestigingsplaats Amersfoort

Rechtsvorm Stichting

Openbaar belang STOWA is het kenniscentrum van de 
regionale waterbeheerder in Nederland, 
die toegepaste kennis vergaart, verspreidt 
en implementeert. Deze hebben de 
waterbeheerders nodig om de opgaven waar 
zij in hun werk voor staan goed uit te kunnen 
voeren. Deelnemers zijn waterschappen en 
provincies, die gezamenlijk het werk van de 
stichting financieren.

Jaarlijkse bijdrage De bijdrage bedraagt € 0,4 mln.

Ontwikkelingen

Financiële gegevens x € 1.000 1-1-2021 31-12-2021

Eigen vermogen 10.300 9.628

Vreemd vermogen 9.191 14.283

RESULTAAT -/- 672
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N.V. Nederlandse Waterschapsbank (NWB)

Vestigingsplaats Den Haag

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Openbaar belang De Nederlandse Waterschapsbank is 
financiële dienstverlener van de Nederlandse 
publieke sector. Met een gespecialiseerde 
financiële dienstverlening draagt de bank 
mede bij aan zo laag mogelijke kosten 
van maatschappelijke voorzieningen voor 
de burger. Het aandelenbezit van het 
waterschap bij de NWB is niet verhandelbaar 
en brengt geen financieel risico met zich 
mee. De aandelen zijn tegen de verkrijgings-
waarde op de balans geplaatst.

Jaarlijkse dividenduitkering De bank houdt rekening met een nettowinst 
over het boekjaar 2022. Maar vanwege 
de impact van de oorlog in Oekraïne op de 
economie en op de financiële markten en de 
afhankelijkheid voor renteverhogingen door 
de ECB geeft men geen verwachtingen over 
de hoogte hiervan over heel
2022. Wij houden rekening met een te 
ontvangen dividenduitkering van € 2,3 mln.

Ontwikkelingen Ter bestrijding van de extreem hoge inflatie 
in Europa heeft de ECB de intentie om 
beleidsrente verder te verhogen.

Financiële gegevens x € 1 mln. 1-1-2021 31-12-2021

Eigen vermogen (incl. resultaat) 1.827 1.902

Vreemd vermogen 105.055 94.117

RESULTAAT 122

Wij Windenergie Staphorst B.V.

Vestigingsplaats Staphorst

Rechtsvorm Besloten vennootschap

Openbaar belang Wij Windenergie Staphorst B.V. is opgericht 
voor het realiseren, exploiteren van een 
windpark. Het waterschap heeft als streven 
energieneutraal te werken per 2025. In 
Staphorst wordt daarom deelgenomen in 
een windpark, dat opgezet is met de lokale 
energie coöperatie Wij duurzaam Staphorst. 
Door te participeren krijgt het waterschap 
Garanties van Oorsprong (GvO’s) op naam 
wat bijdraagt aan een energie neutraler 
waterschap.

Jaarlijkse bijdrage n.v.t.

Ontwikkelingen De verwachting is dat de windturbines 
februari 2023 gerealiseerd zijn.

Financiële gegevens x € 1.000 1-1-2021 31-12-2021

Eigen vermogen 255 1.444

Vreemd vermogen 1.471 20.438

RESULTAAT
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9.11    EMU-saldo
Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven  
van de overheid. Hierbij zitten ook inkomsten en uitgaven 
met een kapitaalkarakter, zoals aan- en verkopen grond, 
investeringen en investeringsbijdragen. De lidstaten van de  
EU die meedoen aan de Economische en Monetaire Unie 
(EMU), hebben de euro als officiële munt. Deze lidstaten 
hebben in het stabiliteits- en groeipact afspraken gemaakt  
over het op orde houden van de overheidsfinanciën. Eén van 
de afspraken heeft betrekking op het begrotingstekort  
van landen, oftewel het EMU-tekort. Als het EMU-tekort van 
één van de lidstaten boven het normpercentage van het  
Bruto Binnenlands Product (BBP) uitkomt, krijgt het land  
een officiële waarschuwing. In het uiterste geval kan de  
Europese Raad van Ministers ook boetes opleggen.

Om ervoor te zorgen dat het Nederlandse tekort binnen de 
gestelde norm van 3% blijft, is de Wet Houdbare Overheids-
financiën vastgesteld per december 2013. Hierin is bepaald 
wat de decentrale overheden mogen bijdragen aan dit tekort. 
Op 23 mei 2018 hebben de Unie van Waterschappen, IPO en 
Vereniging Nederlandse Gemeenten met het kabinet afspraken 
gemaakt maken afspraken over de verdeling van de ruimte.  
De tekortnorm voor de decentrale overheden bedraagt:  
0,4% van het BBP (en specifiek voor waterschappen 0,05%).

De berekening van het EMU-saldo voor 2023 en de daarop 
volgende jaren is als volgt:

Nieuwleusen Synergie Lokaal Energie Bedrijf B.V.

Vestigingsplaats Nieuwleusen

Rechtsvorm Besloten vennootschap

Openbaar belang WDODelta is sinds 2020 aandeelhouder in 
Nieuwleusen Synergie Lokaal Energie Bedrijf 
B.V.

Jaarlijkse bijdrage n.v.t.

Ontwikkelingen

Financiële gegevens x € 1.000 1-1-2021 31-12-2021

Eigen vermogen (incl. resultaat) 1.037 1.637

Vreemd vermogen 21.283 11.494

RESULTAAT

Zonnepark de Mussels B.V. te Beilen

Vestigingsplaats Balinge

Rechtsvorm Besloten vennootschap

Openbaar belang De B.V. is 14 februari 2022 opgericht. 
WDODelta participeert als mede-aandeel 
met Coöperatie Project De Mussels U.A. als 
tweede aandeelhouder.

Jaarlijkse bijdrage n.v.t.

Ontwikkelingen

Financiële gegevens x € 1.000 1-1-2021 31-12-2021

Eigen vermogen 0 0

Vreemd vermogen 0 0

RESULTAAT



Begroting 2023   Meerjarenraming 2024-2026 65

De referentiewaarde is het maximale toegestane EMU-saldo 
van ieder individueel waterschap, omgerekend naar de grootte 
van het waterschap. De individuele EMU-referentiewaarden zijn 
vooral bedoeld als richtlijn voor het toegestane tekort op het 
niveau van de individuele overheden. WDODelta overschrijdt 
deze referentiewaarde. De omvang van het EMU-saldo is op 
langere termijn lastig te duiden, doordat deze sterk afhankelijk 
is van de bruto-investeringsuitgaven. Wanneer de scope van 
investeringen nog niet helder is, kan hier uitsluitend een 
indicatieve kostenraming voor worden gemaakt.

Tabel 19: Berekening EMU-saldo

Omschrijving Begroting Meerjarenraming 2024-2026 Begroting
(bedragen x € 1.000) 2023 2024 2025 2026 2022

Exploitatiesaldo voor bestemming van reserves  -8.500 -7.000 0 0 -5.350

  

Invloed investeringen 

Bruto-investeringsuitgaven  -164.119 -195.835 -188.973 -206.598 -122.184

Investeringsbijdragen  54.673 116.782 86.287 125.989 54.884

Verkoop van materiële en immateriële vaste activa 

Afschrijvingen  31.223 33.426 37.807 40.228 29.796

  

Invloed voorzieningen 

Toevoeging aan voorziening t.l.v. exploitatie  606 608 610 613 68

Onttrekkingen aan voorzieningen t.b.v. exploitatie 

Onttrekkingen rechtstreeks uit voorzieningen  -718 -718 -718 -718 -132

  

Deelnemingen en aandelen 

Boekwinst 

Boekverlies 

  

EMU-saldo  -86.835 -52.737 -64.986 -40.486 -42.918

Referentiewaarde  -20.800 -21.000 -21.300 -21.500 -18.800
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10.1    Afkortingen 

AMP  Assetmanagementplan
Arbo  Arbeidsomstandigheden
BIO  Baseline Informatie Overheid
B.V.  Besloten Vennootschap
BVZ  Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer
CO2  Koolstofdioxide
DAW  Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
DPRA  Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
ECB  Europese Centrale Bank
EMU  Europese Monetaire Unie
FIDO  Financiering Decentrale Overheid
GBLT  Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn
GPK  Geautomatiseerde Peilregelende Kunstwerken
GGOR  Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime
GvO  Garanties van Oorsprong
GWW  Grond-, Weg- en Waterbouw
Ha  Hectare
HOP  Haarvaten op Peil
HR  Humanresourcesmanagement
HVO  Hydrotreated Vegetable Oil (‘blauwe diesel’)
HWBP  Hoogwater Beschermingsprogramma
ICT  Informatie- en Communicatie technologie
Ie  Inwonerequivalent
IoT  Internet of Things
ITAF  Inspection Team Averting Floods
Km  Kilometer
KRW  Kaderrichtlijn Water
kWh  Kilowattuur

LBO  Landelijke Beoordelingsronde
LTO  Land en Tuinbouw Organisatie
MBO  Middelbaar Beroepsonderwijs
MLN  Miljoen
M&O  Programma Maatschappij en Organisatie
N2000  Natura 2000
NWB  Nationaal Bestuursakkoord Water
NOVI  Nationale Omgevingsvisie
NWB  Nederlandse Waterschapsbank
N.v.t.  Niet van toepassing
OAS  Technische Optimalisatiestudie
P&C  Planning & Control
PROGR  Programma
RES  Regionale Energiestrategie
Rwzi  Rioolwater zuiveringsinstallatie
STOWA  Stichting toegepast onderzoek waterbeheer
UFDO  Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden
Ve  Vervuilingseenheid
WBI  Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium
WBP  Waterbeheerprogramma
WDODelta  Waterschap Drents Overijsselse Delta
WK  Programma waterketen
WOM  Water op maat
WOZ  Wet Onroerende Zaken
WS  Programma watersysteem
WV  Programma waterveiligheid
ZON  Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
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