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onderwerp  Zienswijze begroting 2023 en 2024 hWh 

Geacht bestuur, 

In de vergadering van het algemeen bestuur van 7 maart 2023 hebben wij de geactualiseerde 

begroting 2023 en de primaire begroting 2024 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 bijpehorende toelichting en de activiteiten van hWh. 

Het algemeen bestuur stemt in met de begroting, maar wil met deze zienswijze graag aandacht 

vragen voor de volgende punten: 

«  Stel de formele begroting van Het Waterschapshuis op conform de systematiek dit 

voorschrijt, maar maak daarnaast een realistische begroting (dat wat de waterschappen 

daadwerkelijk in hun eigen begroting op zouden moeten nemen) met de uitgangspunten zoals 

hieronder: 

o _ Inclusief de te verwachten nog af te sluiten DVO's (waarvan al de verwachting is dat 

deze worden getekend); 

o _ Maak bij boekje 4 een inschatting hoeveel procent daadwerkelijk gaat worden 

gerealiseerd op basis van een trendverwachting op basis van voorgaande jaren (voor 

de primaire begroting van 2024 zou dat dan op basis van de trendverwachting 2022 

zijn); 

o Vrijwel elk jaar wordt een deel van boekje 4 niet gerealiseerd (ca. 10-15%). 

Geadviseerd wordt hier ook rekening mee te houden in de begroting. 

Wij verzoeken u onze zienswijze mee te nemen in de definitieve begroting 2023 en 2024 en 

ontvangen graag een reactie van u. 
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