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Zienswijze ontwerpbegroting hWh 2023

Geacht bestuur,
In de vergadering van het algemeen bestuur van 31 mei 2022 hebben wij de ontwerp begroting 2023
van Het Waterschapshuis (hWh) besproken en is een zienswijze opgesteld.
Allereerst willen wij opmerken dat ons algemeen bestuur de waardering uitspreekt voor de begroting
2023 en bijbehorende toelichting en de activiteiten van hWh.
Het algemeen bestuur wil met deze zienswijze graag aandacht vragen voor de volgende punten:
• De plannen van hWh zijn ambitieus. De nieuwe initiatieven voor 2025 zijn omvangrijk. In het
geval dat al die initiatieven worden uitgevoerd is dat een groei van 25%. Hierbij zijn de risico’s
van schaarste aan capaciteit (en dus vertraging of uitstel) zeer reëel. U benoemt dit risico op
meerdere plaatsen in de begroting.
Hoewel wij ons realiseren dat de programma’s 3 t/m 15 niet onder de zienswijzeprocedure vallen,
willen wij wel graag onderstaande aandachtspunten inbrengen:
• Het is niet geheel duidelijk hoe het initiatiefbudget (€ 1.000.000 in programma 15:
kassiersfunctie) zich verhoudt tot zogenoemde ontwikkelbudgetten die in een aantal
programma’s worden genoemd. Hoewel de programma’s in aard van activiteiten verschillend
zijn vragen wij aandacht voor een eenduidige begrotingssystematiek, waarbij:
o Elk programma de programmasturing en interne hWh kosten inzichtelijk maakt voor
zover die niet door de doorbelastingen worden gedekt;
o Een realistisch ontwikkelbudget wordt begroot dat in verhouding staat tot de grootte
van het programma en de te verwachten initiatieven van boekje 4;
o Helder gemaakt wordt waarvoor ontwikkelbudgetten gebruikt mogen worden (en
waarvoor niet) in relatie tot de reeds in programma 2 (Kennisdelen en verbinden) al
genoemde Aanvraag Business Cases en vooronderzoeken.
• In het verlengde van bovenstaande is het wenselijk om op een gedegen manier te prioriteren en
te sturen. Aangezien besluitvorming verdeeld is over Uitvoerende Overleggen (waaronder ook
de ontwikkelingsbudgetten), de Opdrachtgeverstafel (het initiatiefbudget) en het bestuur
(programma 2) is meer transparantie in prioritering gewenst.
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Wij verzoeken u onze zienswijze mee te nemen in de definitieve begroting 2023 en ontvangen graag
een reactie van u.
Hoogachtend
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