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1. Inleiding 

1.1 Vraagstelling en opdrachtformulering 

Waterschappen worden geconfronteerd met een toenemende investeringsopgave met als gevolg een substantieel 

stijgende schuldpositie en bijbehorende kapitaallasten. Ook WDODelta staat voor een forse opgave en realiseert 

zich dat extra investeringen zullen resulteren in een stijgende schuldpositie en oplopende kapitaallasten. Specifiek 

de stijgende schuldpositie en hiermee de rentegevoeligheid richting de toekomst verdienen aandacht. Er zijn 

zorgen over de houdbaarheid van de schuldpositie en kapitaallasten, gezien de investeringsopgave zoals die nu 

wordt voorzien. Om deze reden staat dit onderwerp binnen WDODelta al geruime tijd op de agenda.  

 

Hoofdvraag die nu voorligt is wat de consequenties hiervan op termijn zullen zijn en of er maatregelen genomen 

moeten worden. Indien dit het geval is, welke maatregelen kan WDODelta dan nemen als ingrediënten voor een 

houdbare schuldpositie en kapitaallasten? 

 

De vraagstelling en opdrachtformulering is daarom als volgt: 

1. Wat is o.b.v. de begroting 2022-2025 en de jaren daarna de ontwikkeling van de kapitaallasten en de 

schuldpositie van WDODelta? Dit wordt het nul-scenario genoemd, waarbij de scope is vastgesteld tot en met 

2040. 

2. Breng via een aantal scenario’s in beeld wat de impact op investeringsvolume is? Hiervoor is de methodiek van 

scenariodenken toegepast. Deze wordt verder toegelicht in § 1.2. 

3. Mogelijke beheersmaatregelen en hun effect om de ontwikkeling van de schuldpositie en kapitaallasten te 

dempen. In deze rapportage zijn een aantal oplossingsrichtingen voor de beheersmaatregelen uitgewerkt. De 

gedetailleerde uitwerking en de impact van de beheersmaatregelen vindt in de volgende fase van dit onderzoek 

plaats. 

 

 

1.2 Werkwijze onderzoek (scenariodenken en scenarioanalyses) 

Waterschappen hebben te maken met vele en diverse ontwikkelingen die hun bedrijfsmodel en werkwijze raken. 

Denk hierbij aan de klimaatverandering - en dan de snelheid van de klimaatverandering en de mate waarin deze 

zich gaat voltrekken -  technologische ontwikkelingen, energietransitie, hogere inflatie en rentes, urbanisatie, 

krimpende landbouwsector, veranderende rol van de overheid, provincies, gemeente en waterschappen et cetera. 

Veel van deze trends zullen nog jaren voortduren, en er zullen nieuwe, nu nog onbekende trends zijn. Wat zal 

daarvan de invloed zijn op het waterschap en hoe kan een waterschap nadenken over de toekomst, om zodoende 

zich er goed op voor te bereiden? 

 

Om te weten hoe het waterschap van de toekomst eruitziet, volstaat niet langer een blik van binnen naar buiten. 

Niet de interne organisatie maar de externe ontwikkelingen vormen het vertrekpunt als we nadenken over het 

waterschap van de toekomst en dan in dit geval van WDODelta. Een belangrijk instrument bij dat denkproces is 

scenariodenken. Bij scenariodenken zijn de scenario’s geen prognoses of voorspellingen. Het zijn ook geen wens- 

of droombeelden van de toekomst of keuzemenu’s. Scenario’s zijn eerder voorstellingen die een sfeerbeeld 

schetsen van de positie en rol van WDODelta in de toekomst. Het zijn doordenkingen van externe onzekerheden 

die redelijk extreme beelden opleveren. Bij uitstek bedoeld om het denken over WDODelta van de toekomst op te 

rekken. Niet om te komen tot het meest waarschijnlijke scenario. Het is geen poging om de toekomstige 

werkelijkheid te modelleren, maar een manier om richting te geven aan strategische conversaties over de 

toekomst van WDODelta.  

 

Essentieel onderdeel van scenariodenken is het vaststellen van twee kritische kernonzekerheden die de toekomst 

van WDODelta in grote mate kunnen bepalen. Deze kernonzekerheden staan op de twee assen en bepalen samen 

het scenarioraamwerk (zie § 2.1 figuur 1). De twee kritische kernonzekerheden zijn variabelen die tegengestelde 

waarden aan kunnen nemen (veel versus weinig, hoog versus laag et cetera). Hierdoor ontstaan vier 

onderscheidende scenario’s en deze zijn gekwantificeerd in scenarioanalyses, waarbij inzichtelijk is gemaakt wat 

de impact is op de schuldquote, kapitaalslasten en rentevoeligheid.  
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Voor de beantwoording van de vraagstelling in zijn bij WDODelta concreet de volgende (sub)stappen doorlopen: 

 

I. Scenariodenken 
 

a. Benoeming kernonzekerheden 

Er zijn veel kernonzekerheden waar WDODelta mee geconfronteerd wordt, maar gezien de aard van de 

vraagstelling/opdrachtformulering zijn de volgende twee kernonzekerheden onderkend: 

a. de omvang van het investeringsvolume en de daarmee samenhangende externe financieringsbehoefte; 
b. en de hoogte van de rente. De hoogte van de rente (laag versus hoog) is door Thésor geanalyseerd en 

vastgesteld. 
 

b. Inventarisatie trends 

In de twee sessies met diverse medewerkers is gevraagd om trends te benoemen die van invloed zijn op de 

omvang van het investeringsvolume/financieringsbehoefte (zie boven kernonzekerheid a), waarmee 

WDODelta tot en met 2040 mee wordt geconfronteerd. Deze trends zijn vervolgens geclusterd.   

 

c. Benoeming twee trends met grootste impact op investeringsvolume/financieringsbehoefte 

Vervolgens is gevraagd aan de deelnemers van de sessies om te benoemen welke trends de grootste 

onzekerheid hebben en de grootste impact hebben op het investeringsvolume/financieringsbehoefte van 

WDODelta. Hieruit is gedestilleerd dat de snelheid en impact van de klimaatverandering en de veranderende 

rol van de overheid hierin de grootste onzekerheid en impact hebben op het 

investeringsvolume/financieringsbehoefte van WDODelta.  

 

d. Beschrijven van vier scenario’s 

Vervolgens zijn vier scenario’s met als onderscheidende factoren de omvang van het financieringsbehoefte en 

de hoogte van de rente beschreven. De beschreven scenario’s zijn dus geen “voorspellingen”, maar 

“voorstellingen”. Er kan geen voorspellende waarde gehecht worden aan een scenario in zijn geheel, maar het 

gaat er juist om dat als bepaalde onderdelen in een scenario werkelijkheid worden, inzicht te krijgen wat de 

mogelijke impact is op de schuldpositie, de kapitaallasten en de rentegevoeligheid van WDODelta. 

 

II. Scenarioanalyse 
Vervolgens is het effect van de vier scenario’s kwantitatief bepaald op de volgende financiële indicatoren:  

• schuldpositie; 

• kapitaallasten; 

• rentegevoeligheid. 

Het uitgangspunt van de kwantitatieve analyse is het nul-scenario. Het nul-scenario is bepaald op basis van 

de begroting 2022 en uitgebreid met een scope tot en met 2040.  

 

III. Benoemen beheersmaatregelen  
In dit rapport zijn slechts een aantal oplossingsrichtingen voor de beheersmaatregelen benoemd. De 

gedetailleerde uitwerking en de impact van de beheersmaatregelen op de bovengenoemde drie financiële 

indicatoren vindt in een volgende fase van dit onderzoek plaats. 
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2. Scenariodenken 

 

2.1 Inleiding 

Allereerst is er een nul-scenario opgesteld. Het nul-scenario is bepaald op basis van de begroting 2022 en 

uitgebreid met een scope tot en met 2040 onder bepaalde aannames die zijn afgestemd met afdeling Financiën. 

Een beschrijving van het nul-scenario is opgenomen § 2.2.  

 

Gezien de opdrachtformulering zijn de omvang van de externe financieringsbehoefte en de hoogte van de rente de 

twee belangrijkste kernonzekerheden die de toekomst van WDODelta definiëren. Deze twee kernonzekerheden zijn 

voor de volledigheid in figuur 1 weergegeven in een assenstelsel. Hierdoor ontstaan er vier onderscheidende 

scenario’s, waarvan een beschrijving is opgesteld in § 2.3 t/m § 2.6.  

 

Figuur 1: onderscheidende scenario’s 

 
 

In de bijeenkomsten is geïnventariseerd met welke trends WDODelta geconfronteerd wordt en welke twee trends 

de grootste impact en onzekerheid hebben op de financieringsbehoefte/investeringsvolume tot en met 2040. De 

twee belangrijkste trends, die de grootste onzekerheid en impact hebben op het 

financieringsbehoefte/investeringsvolume zijn: 

1. De mate van impact en snelheid van de klimaatverandering en de gevolgen hiervan voor de omvang en 

snelheid van het investeringsprogramma en dus voor de uiteindelijke financieringsbehoefte voor WDODelta. 

2. De rol van de rijksoverheid, provincies, gemeentes en waterschappen en wie draagt bij aan de 

investeringsopgaven tot en met 2040 die er liggen om ervoor te zorgen dat er sprake is van veilig wonen met 

water, voor voldoende en schoon water voor boeren en bedrijven, in de stad en de natuur. 

 

Het nul-scenario ligt tussen het scenario van “Cooling Down” en “Verhitting”. Bij het nul-scenario en de scenario’s 

“Cooling Down” en “Verhitting” verlopen de investeringen/financieringsbehoefte volgens verwachting (planning) 

ofwel de verandering van het klimaat loopt volgens planning. De onderscheidende factor tussen het nul-scenario 

en de scenario’s “Cooling Down” en “Verhitting” is de hoogte van de rente en de inflatie.  

 

Bij de scenario’s “Versnelling bij laagconjunctuur” en “Versnelling bij hoogconjunctuur” is er sprake van een fors 

hoger investeringsprogramma/financieringsbehoefte in vergelijking met het nul-scenario, “Cooling Down” en 

“Verhitting”.  De belangrijkste oorzaken hiervan zijn enerzijds de verandering van het klimaat - grotere impact en 

sneller dan verwacht – en de rol van de overheid.  

   

  

Lage rente

Hoge rente

Verwachte 
financierings-

behoefte

Hogere 
financierings-

behoefte

Cooling Down

Verhitting
Versnelling bij 

hoogconjunctuur

Versnelling bij 
laagconjunctuur

Nul-
scenario
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2.2 Scenario’s  

In de volgende tabel is allereerst een samenvatting gegeven van de aannames die gehanteerd zijn voor de 

uiteindelijke financiële doorrekening van de verschillende scenario’s, zoals opgenomen in hoofdstuk 3.  

 

Scenario’s  Klimaatverandering Subsidie 
overheid 

Groei 
BNP 

Inflatie Langjarige 
rente 

Investeringsvolume 
WDODelta 

Nul-scenario Volgens laatste 
IPCC rapport 

Consolidatie 3% 2% en voor 
investeringen 

3% 

4% • € 50 mln.1 per jaar 
• 2% voor autonoom 

beleid 
• 0,9% voor nieuwe 

beleid 

Cooling Down Volgens laatste 
IPCC rapport 

Consolidatie 1,5% 1% en voor 
investeringen 

2% 

1,5% • € 50 mln. per jaar 
• 2% voor autonoom 

beleid 
• 0,9% voor nieuwe 

beleid 

Verhitting Volgens laatste 
IPCC rapport 

Consolidatie 4% 5% en voor 
investeringen 

6% 

6,5% • € 50 mln. per jaar 
• 2% voor autonoom 

beleid 
• 0,9% voor nieuwe 

beleid 

Versnelling bij 
hoogconjunctuur 

Sneller dan 
volgens laatste 
IPCC-rapport 

Beperkt 4% 5% en voor 
investeringen 

6% 

6,5% • € 100 mln. per jaar 
t/m 2032, daarna  

• € 75 mln. 
• 2% voor autonoom 

beleid 
• 0,9% voor nieuwe 

beleid 

Versnelling bij 
laagconjunctuur 

Sneller dan 
volgens laatste 
IPCC-rapport 

Beperkt 1,5% 1% en voor 
investeringen 

2% 

1,5% • € 100 mln. per jaar 
t/m 2032, daarna  

• € 75 mln. 
• 2% voor autonoom 

beleid 
• 0,9% voor nieuwe 

beleid 

 
In de volgende paragrafen is een beknopte en niet uitputtende beschrijving gegeven van de bovengenoemde 

scenario’s inclusief het nul-scenario. 

 

2.2.1 Nul-scenario 

In dit scenario gaat de economie naar een situatie van een gemiddelde economische groei (3%), een gemiddelde 

inflatie (2%) en rente (4%) . De klimaatverandering verandert zoals naar verwachting. Dit geldt evenzo voor de 

investeringen van WDODelta, waarbij de doelen in de watervisie voor een belangrijk deel gerealiseerd worden door 

WDODelta. Verder worden de huidige subsidieprogramma’s van de nationale en internationale overheden 

gecontinueerd zoals bijvoorbeeld voor het HWBP-programma. 

 

Algemeen  

In dit scenario keert de rust terug in de samenleving. Overheden bouwen de coronasteun af en gaan behoedzamer 

besteden in het licht van hun hoge schulden. Problemen in de aanvoerketen die zorgden voor schaarste op de 

goederenmarkten worden grotendeels opgelost. De oorlog in Oekraïne is gelukkig ten einde, maar de onzekerheid 

in Oost-Europa blijft. De prijzen van grondstoffen zijn weliswaar hoger dan voor de coronapandemie, maar zijn 

genormaliseerd en grote prijsschommelingen behoren gelukkig tot het verleden tijd.  

 

Het vertrouwen in de globalisering, (inter)nationale instituties - zoals de EU en Rijksoverheid - en de 

samenwerking in het algemeen is langzaam hersteld. Er komt een periode van relatieve rust in de wereld en een  

gemiddelde economische groei. De snelheid van de klimaatverandering is zoals voorspeld in het laatste IPCC-

rapport. De effecten van de klimaatverandering in Nederland zijn dan ook te overzien. Weliswaar is er een besef 

                                                
1 De € 50 mln. is bepaald o.b.v. een gemiddelde van de afgelopen jaren. Het betreft hier een beleidsarme investeringsopgave, 
waarin niet alle ambities van de watervisie gerealiseerd worden. Er is wel rekening gehouden met 2% groei voor autonoom 
beleid en 0,9% voor nieuw beleid. Deze zijn bepaald o.b.v. een gemiddelde over de afgelopen jaren. 
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dat er iets gedaan moet worden aan het klimaat, maar de bevolking is nog steeds voorzichtig – als gevolg van de 

coronapandemie - met het doen van grote duurzaamheidsinvesteringen. Bovendien neemt het maatschappelijk 

draagvlak af. Mede veroorzaakt doordat de overheid haar huidige subsidieprogramma’s consolideert en 

onvoldoende intensiveert. Het zijn dan ook met name de bedrijven en instellingen die veel investeren in de 

transitie naar een duurzame maatschappij en de urgentie voelen. Het ziet ernaar uit dat de doelen net niet 

gehaald worden.  

 

Nederland heeft de woningcrisis eindelijk weten op te lossen. Er zijn tot en met 2040 circa 1,5 miljoen woningen 

gebouwd. De verstedelijking van de omgeving is fors toegenomen. Dit is helaas ten koste gegaan van de 

landbouw, die de afgelopen 15 jaar sterk gekrompen is.  

 

Macro-economisch 

• De investeringen om het klimaatprobleem aan te pakken leiden tot een gemiddelde economische groei in de 

wereld. De Nederlandse economie groeit gestaag door net als voor de coronapandemie met gemiddelde cijfers 

van circa 3%. 

• Bedrijven investeren flink in de transitie naar de nieuwe duurzamere economie. Hierdoor stijgen de schulden 

van de bedrijven fors. Door deze hoge schulden zijn er jammer genoeg ook verliezers. Zo krimpen tal van 

vervuilende bedrijven met hoge schulden. Zo wordt in Nederland nagedacht over een gecontroleerde afbouw 

van KLM en Schiphol. Dit leidt dan ook tot een onvermijdelijke banenverlies in diverse sectoren. 

• Ook een aantal landen in Europa kunnen niet geheel profiteren van de milde economische groei, doordat ze  

voor de coronapandemie al een relatief hoge schuld hadden. Een aantal landen blijft moeite houden met haar 

concurrentiepositie. De werkloosheid in deze landen blijft hoog.  

• De inflatie ligt door de gemiddelde economische groei in Europa op het door de ECB nagestreefde niveau van 

2% en voor investeringen bedraagt deze gemiddeld 3%. Ook de periode van de historisch lage rente en de 

negatieve rente behoren tot het verleden.   

 

Financiële sector 

• In dit scenario behoort het ruime monetaire beleid van de Europese Centrale Bak (ECB) tot het verleden. 

Begrijpelijk ook, omdat de inflatie al langdurig op het gewenste niveau ligt, namelijk 2%. De ECB heeft het 

opkopen van schuld en het verlengen van haar balans dan ook stopgezet. Ook de lange rentes liggen hierdoor 

binnen de corridor die centrale banken als doel hebben gesteld.   

• In de financiële wereld (banken, pensioenfondsen, private equity firms et cetera) is eveneens het besef 

doorgedrongen dat ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de transitie naar een duurzamere 

maatschappij.  De financiers verstrekken hierdoor weinig tot geen gelden meer aan vervuilende sectoren, zoals 

de fossiele industrie. Hierdoor hebben de financiers voldoende geld op de plank liggen voor bedrijven en 

instellingen die investeringen doen in de verduurzaming van de maatschappij. Hierbij worden gemiddelde 

opslagen door de financiers gehanteerd. De langjarige rente beweegt zich dan ook op een niveau van 4%. 

 

WDODelta 

• In dit scenario is de watervisie WDODelta wel leidend geweest voor haar investeringsprogramma, maar is niet 

in zijn geheel gerealiseerd. De verwachte klimaatverandering heeft voor WDODelta ertoe geleid dat ze flink 

geïnvesteerd heeft in dijken en  waterkeringen en daarmee de veiligheid van de mensen.   

• Ondanks de toenemende extremen van nat en droog is het WDODelta ook gelukt om op basis van het huidige 

serviceniveau voldoende en schoon water passend bij de functie en het gebruik van de omgeving, te kunnen 

bieden. Hierbij is de water- en natuurkwaliteit nauwelijks onder druk komen te staan. 

• WDODelta investeert in dit scenario gemiddeld € 50 mln. (prijspeil 2022) per jaar, waarbij er 2% van de 

begroting gereserveerd is voor autonoom beleid en circa 0,9% voor nieuw beleid.   

• Er zijn ook uitdagingen geweest voor WDODelta. Zo heeft de toenemende verstedelijking veel aandacht 

gevraagd door een toenemende wateroverlast. Door de samenwerking met de partners, nieuwe innovatieve 

vindingen zijn veel zaken op een effectieve en efficiënte wijze opgelost. De toenemende verstedelijking heeft 

voor WDODelta tot extra belastinginkomsten geleid.   

• Ook zijn er belangrijke kansen benut door WDODelta, zoals de robotisering en digitalisering is ver ingevoerd in 

de bedrijfsvoering. Hierdoor zijn kostenbesparingen gerealiseerd, maar niet zo hoog als verwacht.  

• Verder heeft WDODelta een secundaire inkomstenbron weten te genereren, groen gas. WDODelta heeft de 

kansen die voortkomen uit klimaatverandering weten te benutten; met RWZI als smart energy hub voor groen 

gas, door gebruik te maken van aquathermie en het terugwinnen van grondstoffen uit slib.  
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• Daarnaast is op een aantal gebieden WDODelta bewust ‘minder gaan doen’ aan het watersysteem. In lijn met 

WABOS is er 10 jaar lang geïnvesteerd en daarna een beheerfase aangebroken. Water en de bodem zijn daarin 

meer sturend en er is draagvlak onder de ingelanden. Het bestuur en de overheid gaan voor een hogere risico-

acceptatie.  

• Europa en het Rijk hebben hun bestaande subsidieprogramma’s geconsolideerd. 

  
In het nul-scenario bedraagt het investeringsvolume 50 mln. (prijspeil 2022) vanaf 2026. Er is gerekend met een 

langjarige rentestand van 4%. 

 

 

2.2.2 Scenario “Cooling Down” (rente laag en financieringsbehoefte naar verwachting) 

In dit scenario is de rente laag en de financieringsbehoefte naar verwachting. De rente is laag door een lage 

inflatie en een milde economische groei. De financieringsbehoefte is zoals verwacht, omdat de klimaatverandering 

zich volstrekt zoals voorspelt. Er is daardoor sprake van een situatie van “Cooling Down” door een milde 

economische groei, de investeringen verlopen volgens planning en zijn egaal gespreid tot en met 2040. Hierdoor 

hebben overheden (met name Europese Unie, Rijksoverheid en Provincie) de mogelijkheid om ruime subsidies te 

verstrekken voor de investeringen van waterschappen. 

 

Algemeen  

In dit scenario keert de rust terug in de samenleving. De coronapandemie ligt inmiddels ver achter ons. Weliswaar 

moeten we blijven leven met het coronavirus, maar deze is afgezwakt tot een normaal griepvirus. De mensen 

pakken hun normale leven weer op alsof het coronavirus nooit bestaan heeft. De oorlog in Oekraïne heeft slechts 

verliezers opgeleverd. Wel is er een nieuw evenwicht gevonden.  

 

Het vertrouwen in de globalisering, (inter)nationale instituties - zoals de EU en Rijksoverheid - en de 

samenwerking in het algemeen is langzaam hersteld. Er komt een periode van relatieve rust in de wereld, milde 

economische groei en nadruk op nieuwe technologische ontwikkelingen en het bestrijden van klimaatverandering. 

De ontwikkeling van nieuwe technologische ontwikkelingen is daarbij een absolute noodzaak. Het besef is over de 

gehele wereld doorgedrongen dat samenwerking noodzakelijk is en dat iedereen zijn steentje moet bijdragen om 

de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Het ziet ernaar uit dat deze doelen gehaald worden. De 

aanpak van klimaatverandering en technologisering zijn de katalysatoren van hernieuwde internationale 

samenwerking. Overstromingen, droogte en hongersnoden zijn de gezamenlijke vijand geworden. De snelheid van 

de klimaatverandering is zoals voorspeld in het laatste IPCC-rapport. Dit heeft dus gelukkig niet tot verrassingen 

geleid, maar er is wel mondiaal honderden miljarden geïnvesteerd om de negatieve effecten van de 

klimaatveranderingen te weerstaan.  

 

Nederland heeft de woningcrisis eindelijk weten op te lossen. Er zijn tot en met 2040 circa 1,5 miljoen woningen 

gebouwd. De verstedelijking van de omgeving is fors toegenomen. Dit is helaas ten koste gegaan van de 

landbouw, die de afgelopen 15 jaar sterk gekrompen is.  

 

Macro-economisch 

• De investeringen om het klimaatprobleem aan te pakken leiden tot een milde economische groei in de wereld. 

De Nederlandse economie groeit gestaag door net als voor de coronapandemie met gemiddeld 1,5%. 

• Bedrijven en overheden investeren flink in de transitie naar de nieuwe duurzamere economie. Hierdoor stijgen 

de schulden van de nationale overheden wel, maar dit is noodzakelijk en acceptabel, omdat “niets doen” geen 

optie is, omdat de schade voor de veiligheid van de mensen en de economie vele malen groter zal zijn. 

• Niet alle landen in Europa profiteren echter van de economische hausse. Een aantal landen blijft moeite houden 

met haar concurrentiepositie. De werkloosheid in deze landen blijft hoog.  

• Doordat de rust weer is teruggekeerd op mondiaal niveau zijn de energieprijzen ook weer op een normaal 

niveau teruggekeerd. De inflatie ligt door de milde economische groei in Europa ver onder het door de ECB 

nagestreefde niveau van 2%, namelijk gemiddeld 1% en voor investeringen bedraagt deze gemiddeld 2%. De 

centrale banken blijven de rentes daarom laag houden middels steunaankopen en een negatief depositotarief.  
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Financiële sector 

• Ook de financiële wereld heeft in dit scenario een belangrijke draai gemaakt. De gehele financiële wereld is 

alleen nog maar gericht op langdurige permanente groei. Het streven van maximalisatie van de 

aandeelhouderswaarde behoort tot het verre verleden. Hier ligt dan ook de echte innovatie van de financiële 

wereld. Ze verstrekken alleen nog maar geld aan bedrijven die bloeien - en niet per se groeien - en een 

substantiële bijdrage leveren aan de energietransitie en de klimaatverandering. Ook banken voelen minder de 

druk om elk jaar maar sterk te groeien. Door deze draai van de banken en het minder gericht zijn op winstgroei 

heeft dit ook een dempende werking op de rente die ze vragen op hun verstrekte financieringen. De rente 

beweegt zich langjarig op een niveau van 1,5%.  

• Door het ruime monetaire beleid van de Europees Centrale Bank (ECB) hebben banken ook voldoende geld om 

goedkope kredieten te kunnen verstrekken aan (semi)overheden en het bedrijfsleven. Er is sprake van een 

wankel evenwicht, omdat het opkopen van staatsobligaties door centrale banken geen structurele oplossing is.  

 

WDODelta 

• Het kan niet ontkend worden dat de klimaatverandering ook een grote impact heeft op het functioneren van het 

watersysteem van WDODelta. Ondanks de toenemende extremen van nat en droog is het WDODelta gelukt om 

op basis van het huidige serviceniveau voldoende en schoon water passend bij de functie en het gebruik van de 

omgeving, te kunnen bieden. Hierbij is de water- en natuurkwaliteit nauwelijks onder druk komen te staan. De 

klimaat doelstellingen worden behaald. WDODelta heeft hiervoor wel honderden miljoen extra voor moeten 

investeren ten opzichte van het nul-scenario. 

• Ook heeft WDODelta veel geïnvesteerd in dijken en waterkeringen en daarmee de veiligheid van de mensen. 

De investeringen in dijken en waterkeringen zijn volgens planning verlopen.  

• Er zijn ook uitdagingen geweest voor WDODelta. Zo heeft de toenemende verstedelijking veel aandacht 

gevraagd door een toenemende wateroverlast. Door de samenwerking met de partners, nieuwe innovatieve 

vindingen zijn veel zaken op een effectieve en efficiënte wijze opgelost. Zo heeft WDODelta veel modulair 

geïnvesteerd. De toenemende verstedelijking leidt wel  tot extra belastinginkomsten.   

• Ook zijn er belangrijke kansen benut door WDODelta, zoals de robotisering en digitalisering is ver ingevoerd in 

de bedrijfsvoering. Hierdoor zijn forse kostenbesparingen gerealiseerd.  

• Verder heeft WDODelta een secundaire inkomstenbron weten te genereren, groen gas. WDODelta heeft de 

kansen die voortkomen uit klimaatverandering weten te benutten; met RWZI als smart energy hub voor groen 

gas, door gebruik te maken van aquathermie en het terugwinnen van grondstoffen uit slib.  

• De belastingen voor de gebruikers zijn verhoogd met meer dan inflatie2. Alle gebruikers begrijpen dat door de 

klimaatverandering iedereen zijn steentje moet bijdragen. Positief is dat de meeste gebruikers ook een 

gedragsverandering hebben ondergaan ten aanzien van het gebruik van het water.  

• Daarnaast zijn een aantal verantwoordelijkheden van WDODelta uit handen genomen door decentralisatie. 

Daarbij richt het waterschap zich meer op beleid en wordt het beheer meer door de boeren uitgevoerd. Ook zijn 

er kleine ‘zuiveringschappen’ ontstaan.  

• Daarnaast is op een aantal gebieden WDODelta bewust ‘minder gaan doen’ aan het watersysteem. In lijn met 

WABOS is er 10 jaar lang geïnvesteerd en daarna een beheerfase aangebroken. Water en de bodem zijn daarin 

meer sturend en er is draagvlak onder de ingelanden. Het bestuur en de overheid gaan voor een hogere risico-

acceptatie.  

• Europa en het Rijk hechten een zeer grote prioriteit aan de klimaatverandering en het terugdringen van de 

negatieve gevolgen hiervan. Vanuit Europa en het Rijk worden zeer ruime subsidieprogramma opgesteld voor 

de investeringen die waterschappen de afgelopen decennia hebben gerealiseerd.  

 
Het investeringsvolume is gelijk aan het nul-scenario, namelijk jaarlijks € 50 mln. (prijspeil 2022). Doordat de 

inflatie in dit scenario lager is dan in het nul-scenario is de omvang van het investeringsvolume in absolute zin 

lager. Er is gerekend met langjarige rentestanden van 1,5%. 

  

                                                
2 In hoofdstuk 3 is per scenario een onderscheid gemaakt in de tariefsverhoging 
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2.2.3 Scenario “Verhitting” (rente hoog en financieringsbehoefte naar verwachting) 

In dit scenario is de rente hoog en de financieringsbehoefte van WDODelta naar verwachting. De rente is hoog 

door een hoge inflatie en een sterke economische groei. De financieringsbehoefte is naar verwachting, omdat de 

klimaatverandering zich volstrekt zoals voorspelt en de overheid ruime subsidieprogramma’s ter beschikking stelt. 

De investeringen voor waterschappen verlopen volgens planning en zijn egaal gespreid tot en met 2040 en 

hierdoor hebben overheden de mogelijkheid om ruime subsidies te verstrekken voor de investeringen van 

waterschappen, vanwege een langere tijdshorizon. 

 

Algemeen  

In dit scenario keert de rust terug in de samenleving. De coronapandemie ligt inmiddels ver achter ons. Weliswaar 

moeten we blijven leven met het coronavirus, maar deze is afgezwakt tot een normaal griepvirus. De mensen 

pakken hun normale leven weer op alsof het coronavirus nooit bestaan heeft. De onzekerheid in Oost-Europa blijft. 

Hoewel minder hoog dan nu, blijven prijzen van grondstoffen door de grote schaarste hoog.  

 

Het vertrouwen in de globalisering, (inter)nationale instituties - zoals de EU en de Rijksoverheid - en de 

samenwerking in het algemeen is enigszins hersteld. Er komt een periode van sterke economische groei en nadruk 

op nieuwe technologische ontwikkelingen en het bestrijden van klimaatverandering. De ontwikkeling van 

technologische innovaties is daarbij een absolute noodzaak. Het besef is over de gehele wereld doorgedrongen dat 

samenwerking noodzakelijk is en dat iedereen zijn steentje moet bijdragen om de doelen van het klimaatakkoord 

van Parijs te realiseren. Het ziet ernaar uit dat deze doelen gehaald worden. De aanpak van klimaatverandering en 

technologisering zijn de katalysatoren van hernieuwde internationale samenwerking. Overstromingen, droogte en 

hongersnoden zijn de gezamenlijke vijand geworden. De snelheid van de klimaatverandering is zoals voorspeld in 

het laatste IPCC-rapport. Dus dit heeft gelukkig niet tot verrassingen geleid, maar er is wel mondiaal honderden 

miljarden geïnvesteerd om de negatieve effecten van de klimaatveranderingen te weerstaan.  

 

Nederland heeft de woningcrisis eindelijk weten op te lossen. Er zijn tot en met 2040 circa 1,5 miljoen woningen 

gebouwd. De verstedelijking van de omgeving is fors toegenomen. Dit is helaas ten koste gegaan van de 

landbouw, die de afgelopen 15 jaar sterk gekrompen is.  

 

Macro-economisch 

• Eén van de lessen van de coronacrisis is dat productie dichter bij huis risicoverlagend werkt. Bedrijven zijn 

meer gaan investeren in Europa en hebben productieketens dichter bij huis opgezet. Dit heeft geleid tot een 

uitbundige economische groei in Europa.  

• De werkloosheid die zo hardnekkig leek, is door heel Europa veranderd in een tekort aan arbeidskrachten. Een 

loon-prijs spiraal is het gevolg waarbij de inflatie slechts beteugeld kon worden met rentestijgingen die we in 

decennia niet hadden gezien. De opkoopprogramma’s van centrale banken zijn een fantasma uit een lang 

verleden. 

• Ook de investeringen om het klimaatprobleem aan te pakken leiden tot een sterke economische groei in 

Europa. De Nederlandse economie groeit met gemiddeld 4%. 

• Bedrijven en overheden investeren flink in de transitie naar de nieuwe duurzamere economie. Hierdoor stijgen 

de schulden van de nationale overheden fors, maar dit is noodzakelijk en acceptabel, omdat “niets doen” geen 

optie is, omdat de schade voor de veiligheid van de mensen vele malen groter zal zijn. 

• Door de sterke groei van de wereldeconomie en de wankele machtsbalans blijven de energieprijzen op een 

hoog niveau. De inflatie in Europa ligt op een hoog niveau op gemiddeld 5% en voor investeringen 6%. De ECB 

heeft daardoor zoals al eerder genoemd haar steunaankopen versneld afgebouwd en de officiële (korte) 

rentetarieven weer verhoogd naar niveaus tegen de 4%.  

 

Financiële sector 

• Door het krappe monetaire beleid van de ECB om de inflatie te beteugelen is geld schaars geworden.  

Weliswaar presteren de financiële markten – zoals de aandelenmarkten -  uitstekend door de sterke 

economische groei, maar de risicopremies zijn ook behoorlijk hoog, vanwege een sterke verstrengeling van de 

Westerse economieën.  

• Gedreven door de technologische innovaties neemt de arbeidsproductiviteit sterk toe en daarmee stijgen de 

bedrijfswinsten. Dit is positief, maar door de hogere schulden van bedrijven en overheden hanteren banken ook 

hogere risicopremies voor het verstrekken van financieringen. Dit wordt nog eens versterkt doordat de banken 
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door het krappere monetaire beleid van de ECB Banken zeer kritisch zijn geworden aan welke sectoren ze 

financieringen verstrekken. De rente beweegt zich langjarig op een niveau van 6,5%.  

 

WDODelta 

• De klimaatverandering heeft ook een grote impact heeft op het functioneren van het watersysteem van 

WDODelta. Ondanks de toenemende extremen van nat en droog is het WDODelta gelukt om op basis van het 

huidige serviceniveau voldoende en schoon water passend bij de functie en het gebruik van de omgeving, te 

kunnen bieden. Hierbij is de water- en natuurkwaliteit nauwelijks onder druk komen te staan. De 

klimaatdoelstellingen worden behaald. WDODelta heeft hiervoor wel tientallen miljoen extra voor moeten 

investeren ten opzichte van het nul-scenario. 

• Ook heeft WDODelta conform de planning veel geïnvesteerd in dijken en waterkeringen en daarmee de 

veiligheid van de mensen. Dit wil niet zeggen dat er geen problemen zijn geweest bij WDODelta. Zo heeft de 

toenemende verstedelijking veel aandacht gevraagd door een toenemende wateroverlast. Door de 

samenwerking met de partners, nieuwe innovatieve vindingen zijn veel zaken op een effectieve en efficiënte 

wijze opgelost. Zo heeft WDODelta veel modulair geïnvesteerd. WDODelta wordt door haar partners gezien als 

een autoriteit en kennisinstituut op het gebied van waterbeheer. De toenemende verstedelijking leidt tot extra 

belastinginkomsten.  

• Ook zijn er belangrijke kansen benut door WDODelta, zoals de robotisering en digitalisering is ver ingevoerd in 

de bedrijfsvoering. Hierdoor zijn forse kostenbesparingen gerealiseerd.  

• Verder heeft WDODelta een secundaire inkomstenbron weten te genereren, groen gas. WDODelta heeft de 

kansen die voortkomen uit klimaatverandering weten te benutten; met RWZI als smart energy hub voor groen 

gas, door gebruikt te maken van aquathermie en het terugwinnen van grondstoffen uit slib.  

• De belastingen voor de gebruikers zijn verhoogd met meer dan inflatie. Alle gebruikers begrijpen dat door de 

klimaatverandering iedereen zijn steentje moet bijdragen. Positief is dat de meeste gebruikers ook een 

gedragsverandering hebben ondergaan ten aanzien van het gebruik van het water.  

• Daarnaast zijn een aantal verantwoordelijkheden van WDODelta uit handen genomen door decentralisatie. 

Daarbij richt het waterschap zich meer op beleid en wordt het beheer door de boeren uitgevoerd. Ook zijn er 

kleine ‘zuiveringschappen’ ontstaan.  

• Daarnaast is op een aantal gebieden WDODelta bewust ‘minder gaan doen’ aan het watersysteem. In lijn met 

WABOS is er 10 jaar lang geïnvesteerd en daarna een beheerfase aangebroken. Water en de bodem zijn daarin 

meer sturend en er is draagvlak onder de ingelanden. Het bestuur en de overheid gaan voor een hogere risico-

acceptatie.  

• Europa en het Rijk hechten een zeer grote prioriteit aan de klimaatverandering en het terugdringen van de 

negatieve gevolgen hiervan. Vanuit Europa en het Rijk worden zeer ruime subsidieprogramma opgesteld voor 

de investeringen die waterschappen de afgelopen decennia hebben gerealiseerd. Dit in lijn met HWBP-

programma, waarvan 90% gesubsidieerd is door de overheid. 

 

Het investeringsvolume is gelijk aan het nul-scenario, namelijk € 50 mln. (exclusief inflatie) per jaar. Doordat de 

inflatie in dit scenario hoger is dan in het nul-scenario is de omvang van het investeringsvolume in absolute zin 

ook hoger. Er is gerekend met een rentepercentage van 6,5%. 

  

2.2.4 Scenario “Versnelling bij hoogconjunctuur” (rente hoog en financieringsbehoefte hoog) 

In dit scenario is de rente hoog en de financieringsbehoefte van WDODelta hoog. De rente is hoog door een hoge 

inflatie en een sterke economische groei. De financieringsbehoefte is hoog doordat WDODelta meer en versneld 

investeert dan in de scenario’s “Cooling Down” en “Verhitting”. De oorzaak hiervan is enerzijds dat de overheid 

een beperkt subsidieprogramma ter beschikking heeft - door o.a. de forse staatschuld – en het klimaat sneller 

verandert dan verwacht. Er is daardoor sprake van een scenario van een “Versnelling bij hoogconjunctuur”, een 

hoge inflatie en rente en een sneller veranderend klimaat.  

 

Algemeen 

In dit scenario behoort corona tot het verleden. Weliswaar komt de coronapandemie met vlagen terug met een 

nieuwe variant. Mensen hebben zich hierbij neergelegd en pakken hun leven van voor de coronapandemie weer 

op. De lockdowns blijven gelukkig uit, waardoor verdere schade voor de sectoren van horeca, cultuur en winkels 

uitblijft. Wel heeft de overheid in de jaren 2022 – 2025 voor veel bedrijven de (belasting)schulden 

kwijtgescholden, omdat ze anders failliet zouden zijn gegaan. Hierdoor is de overheidsschuld fors gestegen, tot ver 
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boven de maximale norm van 60% van het Bruto Nationaal Product (BNP). Daarnaast heeft de toegenomen 

onzekerheid in Oost-Europa geleid tot extra investeringen in defensie waardoor overheidsschulden nog eens 

verder zijn toegenomen.  

 

De klimaatverandering vraagt veel aandacht en staat op de agenda van alle overheden en instituties. De snelheid 

van de klimaatverandering is zelfs nog sneller zoals voorspeld in het laatste IPCC-rapport. Overstromingen, 

droogte en hongersnoden zijn de gezamenlijk vijand geworden. Het besef ontstaat meer dat (internationale) 

samenwerking een absolute noodzaak is om de negatieve effecten van de klimaatverandering op te vangen en dat 

iedereen zijn steentje moet bijdragen om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Het ziet 

ernaar uit dat deze doelen niet gehaald worden. Ook in dit scenario wordt ingezet op de ontwikkeling van nieuwe 

technologieën. De aanpak van klimaatverandering en technologisering zijn de katalysatoren van hernieuwde 

internationale samenwerking. Er wordt mondiaal ontzettend veel geïnvesteerd om de negatieve effecten van de 

klimaatveranderingen te weerstaan. Dit geldt zeker voor Nederland.  

 

Nederland heeft de woningcrisis weten op te lossen. Ook hier heeft de Nederlandse regering en lokale overheden 

veel geld in geïnvesteerd. Hierdoor is – naast kwijtschelding van de (belasting)schulden en de investeringen in 

onze krijgsmacht - de overheidsschuld van Nederland forser gestegen dan in andere Europese landen. Zelfs tot 

een niveau van die van Frankrijk. Verder geldt ook in dit dat de verstedelijking van Nederland fors is toegenomen 

ten koste van de landbouwsector. 

  

Macro-economisch 

• Eén van de lessen van de coronacrisis is dat productie dichter bij huis risicoverlagend werkt. Bedrijven zijn 

meer gaan investeren in Europa en hebben productieketens dichter bij huis opgezet. Dit heeft geleid tot een 

uitbundige economische groei in Europa.  

• De werkloosheid die zo hardnekkig leek, is door heel Europa veranderd in een tekort aan arbeidskrachten. Een 

loon-prijs spiraal is het gevolg waarbij de inflatie slechts beteugeld kon worden met rentestijgingen die we in 

decennia niet hadden gezien. De opkoopprogramma’s van centrale banken zijn een fantasma uit een lang 

verleden. 

• Ook de investeringen om het klimaatprobleem aan te pakken leiden tot een sterke economische groei in 

Europa. De Nederlandse economie groeit met gemiddeld 4%. 

• Bedrijven en overheden investeren flink in de transitie naar de nieuwe duurzamere economie. Hierdoor stijgen 

de schulden van de nationale overheden fors, maar dit is noodzakelijk en acceptabel, omdat “niets doen” geen 

optie is, omdat de schade voor de veiligheid van de mensen vele malen groter zal zijn. 

• Door de sterke groei van de wereldeconomie en de wankele machtsbalans blijven de energieprijzen op een 

hoog niveau. De inflatie in Europa ligt op een hoog niveau op gemiddeld 5% en voor investeringen 6%. De ECB 

heeft daardoor zoals al eerder genoemd haar steunaankopen versneld afgebouwd en de officiële rentetarieven 

weer verhoogd naar niveaus tegen de 4%.  

 

Financiële sector 

• Door het krappe monetaire beleid van de ECB om de inflatie te beteugelen is geld schaars geworden.  

Weliswaar presteren de financiële markten – zoals de aandelenmarkten -  uitstekend door de sterke 

economische groei - maar de risicopremies zijn ook behoorlijk hoog, vanwege een sterke verstrengeling van de 

Westerse economieën.  

• Gedreven door de technologische innovaties neemt de arbeidsproductiviteit sterk toe en daarmee stijgen de 

bedrijfswinsten. Dit is positief, maar door de hogere schulden van bedrijven en overheden hanteren banken ook 

hogere risicopremies voor het verstrekken van financieringen. Dit wordt nog eens versterkt doordat de banken 

door het krappere monetaire beleid van de ECB Banken zeer kritisch zijn geworden aan welke sectoren ze 

financieringen verstrekken.    

• De rente beweegt zich langjarig op een niveau op gemiddeld 6,5%  

 

WDODelta 

• De snellere klimaatverandering raakt WDODelta in alle werkgebieden. Er is nog meer droogte dan eerst werd 

verwacht, wat tot problemen leidt in de Sallandse Heuvelrug en de hoger gelegen gebieden in Drenthe. Er moet 

dan ook versneld geïnvesteerd worden door WDODelta. 

• De zeespiegelstijging gaat harder dan verwacht en er is meer extreme regenval. Dit laatste wordt vooral in 

Zwolle, de Beekdalen en rond het Meppelerdiep gemerkt.  

• Het hogere peil in het IJsselmeer heeft effect op de primaire keringen en het watersysteem.  
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• De waterveiligheidsnormen zijn eerder aangepast (was eerst 2035) i.v.m. de zeespiegelstijging en is nu 

vervroegd naar 2030 en er zijn nieuwe verscherpte normen gekomen voor regionale keringen. 

• WDODelta heeft door al deze versnelde klimaatveranderingen versneld en veel geïnvesteerd in dijken en 

waterkeringen en daarmee voor de veiligheid van de mensen in haar regio. 

• Door de samenwerking met de partners en nieuwe innovatieve vindingen zijn veel zaken op een effectieve en 

efficiënte wijze opgelost. WDODelta wordt door haar samenwerkende partners ook steeds meer gezien als een 

autoriteit en kennisinstituut op het gebied van waterbeheer. 

• De financieel beperkte mogelijkheden van de Rijksoverheid en gemeentes hebben geleid tot een overheveling 

van taken naar de waterschappen. Deze gaan een stuk verder dan peilbeheer en zuivering. Helaas heeft de 

versnelling van de investeringen door WDODelta niet geleid tot een groei van de bestedingsruimte. Het Rijk 

verruimt niet de subsidies tot het hoog noodzakelijke vanwege de hoge overheidsschuld. 

• De aanvullende investeringen die dankzij de versnelde klimaatverandering nodig zijn om aan de kwaliteitseisen 

te voldoen, verdubbelen gedurende de eerste 10 jaar in vergelijking met het nul-scenario. Vanaf 2032 ligt het 

investeringsvolume 50% hoger dan waar in het nul-scenario mee is gerekend.  

 

Bovenstaande ontwikkelingen vertalen zich in een verdubbeling van het investeringsvolume de komende 10 jaar 

en daarna 1 ½ keer zoveel  ten opzichte van het nul-scenario. Er wordt in dit scenario uitgegaan van een jaarlijkse 

rentestijging van 1% tot een stabiel rentepercentage van 6,5%. 

  

  

2.2.5 Scenario “Versnelling bij laag conjunctuur” (rente laag en financieringsbehoefte hoog) 

In dit scenario is de rente laag en de financieringsbehoefte van WDODelta hoog. De rente is laag door een lage 

inflatie en een milde economische groei. De financieringsbehoefte voor WDODelta is hoog, omdat de investeringen 

versneld plaatsvinden door een sneller veranderend klimaat dan verwacht. Verder heeft de overheid een beperkt 

subsidieprogramma ter beschikking door o.a. de forse staatschuld. Er is daardoor sprake van een scenario van een 

“Versnelling bij laagconjunctuur”.  

 

Algemeen  

Ook in dit scenario is uiteindelijk de rust weer teruggekeerd in de samenleving. De coronapandemie komt soms 

met vlagen terug met een nieuwe variant. Mensen hebben zich hierbij neergelegd en pakken hun leven van voor 

de coronapandemie weer op. De lockdowns blijven gelukkig uit, waardoor verdere schade voor de sectoren van 

horeca, cultuur en winkels uitblijft. Wel heeft de overheid in de jaren 2022 – 2025 voor veel bedrijven de 

(belasting)schulden kwijtgescholden, omdat ze anders failliet zouden zijn gegaan. Hierdoor zijn de 

overheidsschulden fors gestegen, tot ver boven de maximale norm van 60% van het BNP. 

 

De klimaatverandering vraagt veel aandacht en staat op de agenda van alle overheden en instituties. De snelheid 

van de klimaatverandering is zelfs nog sneller dan voorspeld in het laatste IPCC-rapport. Overstromingen, droogte 

en hongersnoden zijn de gezamenlijk vijand geworden. Het besef ontstaat meer dat (internationale) 

samenwerking een absolute noodzaak is om de negatieve effecten van de klimaatverandering op te vangen en dat 

iedereen zijn steentje moet bijdragen om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Het ziet 

ernaar uit dat deze doelen gehaald worden. Ook in dit scenario wordt ingezet op de ontwikkeling van nieuwe 

technologieën. De aanpak van klimaatverandering en technologisering zijn de katalysatoren van hernieuwde 

internationale samenwerking. Er wordt mondiaal veel geïnvesteerd om de negatieve effecten van de 

klimaatveranderingen te weerstaan. Dit geldt ook voor Nederland.  

 

Nederland heeft de woningcrisis weten op te lossen. Ook hier heeft de Nederlandse regering en lokale overheden 

veel geld in geïnvesteerd. Hierdoor is – naast kwijtschelding van de (belasting)schulden en de investeringen in 

onze krijgsmacht - de overheidsschuld van Nederland forser gestegen dan in andere Europese landen. Zelfs tot 

een niveau van die van Frankrijk.  Overigens ook in dit scenario geldt dat de verstedelijking van Nederland fors is 

toegenomen ten koste van de landbouwsector.  

 

Macro-economisch 

• Onder het nieuwe evenwicht – weliswaar wankel - durven bedrijven weer te investeren. Ook om het al maar 

erger wordende klimaatprobleem aan te pakken, worden grote bedragen hiervoor uitgetrokken. Dit leidt tot een 
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gezonde milde economische groei in Nederland en in de wereld. Vooral bedrijven nemen hun gezamenlijke 

verantwoordelijkheid en investeren fors in de transitie naar de nieuwe duurzamere economie.  

• Niet alle landen in Europa profiteren van de economische opleving. Met name in Zuid-Europa blijven landen 

tobben met bureaucratie, is de digitale infrastructuur minder en blijft de concurrentiepositie achter. Hierdoor is 

op Europees niveau de economische groei beperkt. 

• Een nieuw evenwicht in Oost-Europa heeft ertoe geleid dat de energieprijzen weer op een normaal niveau zijn 

teruggekeerd. Dit heeft dan ook een direct effect op de inflatie. De matige economische vooruitgang leiden tot 

een inflatie ruim onder de doelstelling van de ECB (2%), namelijk gemiddeld 1% en voor investeringen 

bedraagt deze 2%. Zij blijft de economie in de Eurozone daarom ondersteunen met opkoopprogramma’s en een 

laag depositorentetarief. 

• De lagere inflatie zorgt ervoor dat de centrale banken ruimte hebben – weliswaar beperkter dan de tijdens de 

coronapandemie – om staatsobligaties op te kopen. Dit is ook noodzakelijk, omdat een te hoge rente zou 

namelijk leiden dat landen met forse overheidsschulden zouden kunnen omvallen. Het betekent ook dat banken 

voldoende geld hebben om goedkope kredieten te kunnen verstrekken aan overheden en het bedrijfsleven. Er 

is wel sprake van een wankel evenwicht, omdat het opkopen van staatsobligaties door centrale banken geen 

structurele oplossing is. 

 

Financiële sector 

• Ook de financiële wereld heeft in dit scenario een belangrijke draai gemaakt. De gehele financiële wereld is 

alleen nog maar gericht op langdurige permanente groei en het streven van maximalisatie van de 

aandeelhouderswaarde behoort tot het verre verleden. Hier ligt dan ook de echte innovatie van de financiële 

wereld. Ze verstrekken alleen nog maar geld aan bedrijven die bloeien - en niet per se groeien - en een 

bijdrage leveren aan de energietransitie en de klimaatverandering. Dit in navolging van de pensioenfondsen, 

die met zijn allen de fossiele industrie volledig de rug toe hebben gekeerd.  

• Banken voelen minder de druk om elk jaar maar sterk te groeien. Door deze draai van de banken en het 

minder gericht zijn op winstgroei heeft dit ook een dempende werking op de rente die ze vragen op hun 

verstrekte financieringen. De rente beweegt zich langjarig dan op een niveau van gemiddeld 1,5%. 

 

WDODelta 

• De snellere klimaatverandering raakt WDODelta in alle werkgebieden. Er is nog meer droogte dan eerst werd 

verwacht, wat tot problemen leidt in de Sallandse Heuvelrug en de hoger gelegen gebieden in Drenthe.  

• De zeespiegelstijging gaat harder dan verwacht en er is meer extreme regenval. Dit laatste wordt vooral in 

Zwolle, de Beekdalen en rond het Meppelerdiep gemerkt.  

• Het hogere peil in het IJsselmeer heeft effect op de primaire keringen en het watersysteem. 

• De waterveiligheidsnormen zijn eerder aangepast (was eerst 2035) i.v.m. de zeespiegelstijging en is nu 

vervroegd naar 2030 en er zijn nieuwe verscherpte normen gekomen voor regionale keringen. 

• WDODelta heeft door al deze versnelde klimaatveranderingen versneld en veel geïnvesteerd in dijken en 

waterkeringen en daarmee voor de veiligheid van de mensen in haar regio. 

• Door de samenwerking met de partners en nieuwe innovatieve vindingen zijn veel zaken op een effectieve en 

efficiënte wijze opgelost. WDODelta wordt door haar samenwerkende partners ook steeds meer gezien als een 

autoriteit en kennisinstituut op het gebied van waterbeheer. 

• De financieel beperkte mogelijkheden van het Rijk en gemeentes hebben geleid tot een overheveling van taken 

naar de waterschappen. Deze gaan een stuk verder dan peilbeheer en zuivering. Helaas heeft de versnelling 

van de investeringen door WDODelta niet geleid tot een groei van de bestedingsruimte. Verder worden door het 

Rijk de subsidies beperkt tot het hoog noodzakelijke, door de hoge overheidsschuld.  

 

Bovenstaande ontwikkelingen vertalen zich in een verdubbeling van het investeringsvolume de komende 10 jaar 

en daarna 1 ½ keer zoveel  ten opzichte van het nul-scenario. Er wordt gerekend met een rentepercentage van 

1,5% in dit scenario.  
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3. Scenarioanalyses  

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de scenariobeschrijvingen uit het vorige hoofdstuk gekwantificeerd en wordt de impact op de 

schuldquote, kapitaallasten en belastingtarieven van WDODelta inzichtelijk gemaakt. Daarmee worden de  

schuldontwikkeling en verdere effecten duidelijk. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een algemene conclusie.   

 

3.2 Schuldquote  

In deze paragraaf wordt de impact van de vier beschreven scenario’s inclusief het nul-scenario op de schuldquote 

van WDODelta weergegeven.  Aangezien de mate van tariefsverhoging een belangrijke invloed heeft op de 

ontwikkeling van de schuldquote zijn per scenario hier twee aannames in gemaakt, namelijk: 

• Tariefsverhoging geen maximum ofwel er wordt gestuurd op een sluitende exploitatiebegroting (zie § 3.2.1). 

• Tariefsverhoging is maximaal gelijk aan inflatie. Dit kan betekenen dat er tekorten ontstaan in de exploitatie 

(zie § 3.2.2). Deze aanname is uiteraard een hypothetische doorrekening, omdat waterschappen conform wet- 

en regelgeving verplicht zijn te sturen op een sluitende begroting. Desondanks is de aanname van een beperkte 

tariefverhoging van maximaal inflatie doorgerekend, omdat deze geeft goed zicht in hoeverre de ontwikkeling 

van de schuldpositie van WDODelta afhankelijk is van de gehanteerde tariefsverhogingen. 

 

3.2.1 Impact schuldquote bij geen maximum in tariefsverhoging (sluitende exploitatie) 

De volgende grafiek geeft de ontwikkeling van de schuldquote – verhouding schulden en belastingopbrengsten -  

tot en met 2040, waarbij gestuurd wordt op een sluitende begroting. M.a.w. er wordt geen maximum gesteld aan 

de tariefsverhoging. Verder is de tariefstijging per scenario weergegeven voor een sluitende exploitatie. 

 
Grafiek 1: ontwikkeling schuldquote (geen maximum in tariefsverhoging) 
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Netto Schuldquote 

Cooling Down Verhitting Versnelling bij hoogconjunctuur Versnelling bij laagconjunctuur (Nul-scenario)

Tariefstijging 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Gemiddeld

Cooling Down 3,4% 4,4% 3,8% 0,4% 4,5% 4,3% 4,1% 4,2% 4,1% 4,4% 4,1% 4,3% 4,1% 4,3% 4,2% 4,3% 3,9% 4,3% 3,9%

Verhitting 3,4% 4,4% 3,8% 8,1% 9,2% 9,5% 9,0% 9,1% 8,8% 9,0% 8,6% 8,7% 8,5% 8,5% 8,4% 8,4% 8,1% 8,4% 7,9%

Versnelling bij hoogconjunctuur 3,4% 4,4% 3,8% 22,5% 11,1% 11,3% 10,6% 10,4% 9,9% 9,9% 7,9% 8,0% 7,9% 7,9% 7,8% 7,9% 7,6% 7,9% 8,9%

Versnelling bij laagconjunctuur 3,4% 4,4% 3,8% 9,8% 5,9% 5,5% 5,3% 5,2% 5,1% 5,3% 4,1% 4,3% 4,1% 4,2% 4,1% 4,2% 3,9% 4,2% 4,8%

(Nul-scenario) 3,4% 4,4% 3,8% 2,7% 5,8% 5,8% 5,7% 5,8% 5,6% 5,9% 5,5% 5,6% 5,5% 5,5% 5,4% 5,5% 5,1% 5,5% 5,1%
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Nul-scenario 

In het nul-scenario (€ 50 mln. investering per jaar, inflatie 2% en rente 4%) stijgt de schuldquote van 287% 

(2022) naar een niveau van 406% (2040). In dit scenario moeten de tarieven in de periode 2022 – 2040 

gemiddeld met 5,1% per jaar stijgen om een sluitende exploitatie te realiseren. 

 

Meest gunstige scenario (Verhitting) 

In het scenario “Verhitting” (€ 50 mln. investering per jaar, inflatie 5% en rente 6,5%) is de ontwikkeling van de 

schuldquote het meest gunstig voor WDODelta. De schuldquote stijgt in dit scenario van 287% (2022) naar 348% 

(2040). Het investeringsprogramma is gelijk aan het nul-scenario, maar stijgt harder in absolute euro’s door de 

hogere gehanteerde inflatie. Desondanks is de ontwikkeling van de schuldquote gunstiger, doordat de tarieven ook 

harder stijgen in dit scenario. De tariefstijging bedraagt in de periode 2022 – 2040 gemiddeld 7,9% per jaar voor 

een sluitende exploitatie. 

 

Minst gunstige scenario (Versnelling bij laagconjunctuur) 

In het scenario “Versnelling bij laagconjunctuur”  is de ontwikkeling van de schuldquote het meest ongunstig voor 

WDODelta. De schuldquote stijgt in dit scenario van 287% (2022) naar 573% (2040). De belangrijkste oorzaak is 

uiteraard het verhoogde en versnelde investeringsprogramma. Weliswaar ligt de rente in dit scenario lager, wat 

gunstig is voor WDODelta, maar de stijging van de tarieven zijn ook lager. In dit scenario stijgen de tarieven in de 

periode 2022 – 2040 gemiddeld met 4,8% per jaar voor een sluitende exploitatie. 

 

3.2.2 Impact schuldquote bij tariefsverhoging maximaal inflatie (niet cf. wet- en regelgeving) 

De volgende grafiek geeft de ontwikkeling van de schuldquote tot en met 2040, waarbij de maximale 

tariefsverhoging gelijk is aan inflatie. Dit is een hypothetisch alternatief; zoals aangegeven kunnen hierdoor 

tekorten ontstaan in de exploitatie, wat volgens wet- en regelgeving voor waterschappen niet is toegestaan.  

 

Grafiek 2: ontwikkeling schuldquote (tariefsverhoging maximaal inflatie) 
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Netto schuldquote 

Cooling Down Verhitting Versnelling bij hoogconjunctuur Versnelling bij laagconjunctuur (Nul-scenario)

Tariefstijging 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Gemiddeld

Cooling Down 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Verhitting 4,8% 4,4% 3,8% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 4,9%

Versnelling bij hoogconjunctuur 4,8% 4,4% 3,8% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 4,9%

Versnelling bij laagconjunctuur 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

(Nul-scenario) 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
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Nul-scenario 

In het nul-scenario stijgt de schuldquote fors naar een niveau van 1495% (2040). De tariefstijging is in dit 

scenario jaarlijks gelijk aan inflatie en gemaximeerd op 2%. Aangezien de tarieven gemaximeerd zijn op 2% 

betekent ook dat de exploitatie jaarlijks een tekort laat zien. Het tekort in de exploitatie loopt van € 7 mln. in 2023 

naar € 188 mln. in 2040. Een onhoudbare situatie aldus en volgens wet- en regelgeving ook niet toegestaan. 

 

Meest gunstige scenario (Verhitting) 

In het scenario “Verhitting” – de tariefsverhoging bedraagt maximaal 5%, gelijk aan inflatie - is de ontwikkeling 

van de schuldquote het meest gunstig voor WDODelta. De schuldquote stijgt in dit scenario naar circa 1140% in 

2040. De ontwikkeling van de schuldquote is gunstiger dan het nul-scenario, doordat de maximale 

tariefsverhoging hoger is. In dit scenario stijgen de tarieven in de periode 2022 – 2040 jaarlijks gemiddeld met 

4,9%. Ook in het scenario Verhitting laat de exploitatie een tekort zien. De eerste jaren is er nog sprake van een 

sluitende exploitatie, maar in 2026 bedraagt het tekort € 5 mln. en deze loopt op tot € 295 mln. in 2040. 

Eveneens een onhoudbare situatie.  

 

Minst gunstige scenario (Versnelling bij laagconjunctuur) 

In het scenario “versnelling bij laagconjunctuur” is de ontwikkeling van de schuldquote het meest ongunstige voor 

WDODelta. De schuldquote stijgt in dit scenario naar een niveau van circa 2120% (2040), ondanks de lage rente 

(1,5%). De belangrijkste oorzaak is het verhoogde en versnelde investeringsprogramma en uiteraard de lagere 

tariefsverhoging (1% gelijk aan inflatie). Het tekort in de exploitatie loopt op van € 9,7 mln. in 2023 naar circa  

€ 176 mln. in 2040.  

 

3.3 Kapitaallasten/totale kosten 

In deze paragraaf wordt de impact van de vier beschreven scenario’s op de verhouding kapitaallasten3 en totale 

kosten weergegeven van WDODelta. Deze verhouding is namelijk van belang omdat de investeringen fors 

toenemen en dientengevolge ook de afschrijvingen en de rente fors hoger worden. Hierdoor ontstaat er een extra 

druk op de begroting en minder flexibiliteit voor toekomstig beleid. Ook hier geldt dat de mate van 

tariefsverhoging een belangrijke invloed heeft op de ontwikkeling van de kapitaallasten. Per scenario zijn hier dan 

ook twee aannames in gemaakt, namelijk: 

• Tariefsverhoging geen maximum (zie § 3.3.1). 

• Tariefsverhoging is maximaal gelijk aan inflatie. (zie § 3.3.2). 

  

                                                
3 Kapitaallasten = afschrijvingen + rente.  



 

 

  Zicht op Schuldpositie 18 

3.3.1 Impact kapitaallasten bij geen maximum in tariefsverhoging (sluitende exploitatie) 

De volgende grafiek geeft de ontwikkeling van de verhouding kapitaallasten/totale kosten tot en met 2040. 

 

Grafiek 3: ontwikkeling kapitaalslasten (geen maximum in tariefsverhoging) 

 

 
 

Nul-scenario 

In het nul-scenario stijgt de verhouding van de kapitaallasten en de totale kosten van 22,4% in 2022 naar bijna 

27% in 2040. In 2026 dalen de kapitaallasten, omdat er vanaf 2026 gerekend wordt met een gemiddeld lager 

investeringsbedrag van € 50 mln. (prijspeil 2022) ten opzichte van vorige jaren.  

 

Meest gunstige scenario (Cooling Down) 

In het scenario “Cooling Down”  is de ontwikkeling van de verhouding van de kapitaallasten en de totale kosten 

het meest gunstig. De verhouding van de kapitaallasten en de totale kosten bedraagt in dit scenario 23% in 2040. 

De oorzaak van deze gunstige ontwikkeling is uiteraard de lagere inflatie en rente.  In dit scenario stijgen de 

tarieven in de periode 2022 – 2040 jaarlijks gemiddeld met 3,9% per jaar (zie tabel grafiek 1). 

 

Minst gunstige scenario (Versnelling bij hoogconjunctuur) 

In het scenario “versnelling bij hoogconjunctuur” is de ontwikkeling van de verhouding van de kapitaallasten en de 

totale kosten het meest ongunstig. De verhouding kapitaallasten en de totale kosten stijgt in dit scenario naar 

bijna 38% in 2040.  De belangrijkste oorzaak is het verhoogde en versnelde investeringsprogramma en uiteraard 

de hoge rente. In dit scenario stijgen de tarieven in de periode 2022 – 2040 gemiddeld met 8,9% per jaar (zie 

tabel grafiek 1). 
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3.3.2 Impact kapitaallasten bij tariefsverhoging maximaal inflatie (geen sluitende exploitatie) 

De volgende grafiek geeft de ontwikkeling van de verhouding kapitaallasten/totale kosten tot en met 2040, 

waarbij de maximale tariefsverhoging gelijk is aan inflatie. 

 

Grafiek 4: ontwikkeling kapitaalslasten (tariefsverhoging maximaal aan inflatie) 

 

 
 

Nul-scenario 

In het nul-scenario stijgt de verhouding kapitaallasten en totale kosten naar bijna 35% in 2040. 

 

Meest gunstige scenario (Cooling Down) 

Het “Cooling Down” scenario is het meest gunstige scenario voor deze indicator, waarbij de verhouding 

kapitaallasten en totale kosten groeit tot iets meer dan 26% in 2040. In dit scenario zijn naast de lage rente de 

investeringen cq financieringsbehoefte naar verwachting én is de indexering van de investeringen ook beperkt 

(2%). Dit leidt tot de laagste groei van kapitaallasten als onderdeel van de totale kosten.  

 

Minst gunstige scenario (Versnelling bij hoogconjunctuur) 

Onder het scenario “Versnelling bij hoogconjunctuur” groeien de kapitaallasten tot bijna 50% van de totale kosten. 

De combinatie van hoge rentelasten en hoge afschrijving die voortvloeien uit de omvangrijke investeringen, 

hebben tot gevolg dat de kapitaallasten in dit scenario in 2040 bijna de helft zijn van de totale kosten van 

WDODelta.  

 

Zoals eerder vermeld zijn de kapitaalslasten opgebouwd uit de afschrijvingen en de rentelasten. Om inzichtelijk te 

maken wat de effecten zijn van de verschillende scenario’s uitgesplitst naar de afschrijvingen en de rentelasten 

wordt in de volgende paragrafen hier verder op ingezoomd. Hierbij is vooral gekeken vanaf 2026, omdat in 

voorgaande jaren de verschillen tussen de verschillende scenario’s slechts marginaal zijn. Verder is alleen gekeken 

naar het effect van de scenario’s op de afschrijvingen en de rentelasten, waarbij de aanname is gesteld dat de 

tarieven onbeperkt kunnen stijgen (sturen op een sluitende exploitatie). 
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3.4 Impact afschrijving 

De volgende grafiek geeft de ontwikkeling van de afschrijvingen van 2026 tot en met 2040 weer bij de 

verschillende vier scenario’s inclusief nul-scenario (sluitende exploitatie). 

 

Grafiek 5: ontwikkeling afschrijvingen  

 
 

Nul-scenario 

In het nul-scenario stijgen de afschrijvingen van € 31 mln. (2026) naar € 56 mln. (2040). De afschrijvingskosten 

bedragen in dit scenario 15% van de totale kosten van WDODelta in 2040.  

 

Meest gunstige scenario (Cooling Down) 

Het “Cooling Down” scenario is het meest gunstige scenario voor afschrijvingen. In dit scenario stijgen de 

afschrijvingen naar circa € 52 mln. in 2040. De oorzaak hiervan is dat de investeringen in harde euro’s minder 

hard groeien door de lagere inflatie ten opzichte van het nul-scenario. De afschrijvingskosten bedragen in dit 

scenario 17% van de totale kosten van WDODelta. Het procentuele aandeel van de afschrijvingen ligt hoger dan in 

het nul-scenario, omdat de overige kosten zoals personeel ook minder hard gestegen zijn in scenario “Cooling 

Down”.   

 

Minst gunstige scenario (Versnelling bij hoogconjunctuur) 

In het scenario “Versnelling bij hoogconjunctuur” stijgen de afschrijvingen het snelste naar circa € 116 mln. 

(2040). De combinatie van een geïntensiveerde investeringsvolume en een hogere inflatie zorgt voor deze forse 

stijging.  De afschrijvingskosten bedragen in dit scenario 17% van de totale kosten van WDODelta in 2040.  
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3.5 Impact rente 

De volgende grafiek geeft de ontwikkeling van de rentelasten van 2026 tot en met 2040 weer bij de verschillende 

vier scenario’s inclusief het nul-scenario (sluitende exploitatie). 

 

Grafiek 6: ontwikkeling rentelasten  

 
Nul-scenario 

In het nul-scenario stijgen de rentelasten van € 9 mln. (2026) naar circa € 42 mln. (2040). De rentelasten 

bedragen in dit scenario 11% van de totale kosten in 2040. 

 

Meest gunstige scenario (Cooling Down) 

Het “Cooling Down” scenario is het meest gunstige scenario voor de rentelasten. In dit scenario stijgen de 

rentelasten van € 6,7 mln. (2026) naar circa € 17 mln. (2040). De oorzaak hiervan is dat de investeringen minder 

hard groeien door de lagere inflatie en door de lagere rente. De rentelasten bedragen in dit scenario 6% van de 

totale kosten in 2040. 

 

Minst gunstige scenario (Versnelling bij hoogconjunctuur) 

In het scenario “Versnelling bij hoogconjunctuur”  stijgen de rentelasten het snelste naar € 138 mln. in 2040. De 

combinatie van geïntensiveerde investeringsvolume in combinatie met een hogere rente zorgt voor de forse 

stijging van de rentelasten. De rentelasten bedragen in dit scenario 21% van de totale kosten in 2040. 
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3.6 Samenvattend en concluderend 

Samenvattend zijn in de volgende tabel de resultaten van het nul-scenario, het meest en minst gunstige scenario 

weergegeven op de netto schuldquote, kapitaallasten, de afschrijvingen en de rente weergegeven in 2040, bij een 

sluitende exploitatie. 

 

 
De investeringen zoals voorzien in het nul-scenario - € 50 mln. investeringen per jaar (prijspeil 2022) en een 

inflatie van 2% -  kunnen alleen betaald worden als de tarieven verhoogd worden fors boven inflatie, namelijk 

gemiddeld met 5,1% per jaar tot aan 2040. Zo niet dan dienen de ambities uit de watervisie te worden bijgesteld, 

die zijn dan niet allemaal uitvoerbaar. Afhankelijk van het scenario gaat het om tariefsverhogingen die in sommige 

jaren zelfs boven de 20% uitkomt, zoals bij het scenario “Versnelling bij hoogconjunctuur”. Logisch ook, omdat in 

dit scenario de investeringen fors geïntensiveerd en versneld worden bij een hogere rente en inflatie.  

 

Het relatief hoge niveau van de tariefsverhogingen kan echter niet voorkomen dat de netto schuldquote 

substantieel toeneemt. In het minst slechte scenario “Verhitting” tot bijna 350% in 2040 en in het meest 

ongunstige scenario “Versnelling bij laagconjunctuur” tot zelfs 573%. In deze bandbreedte zal de schuldquote zich 

bewegen.   

 

Daarnaast speelt er de toename van de kapitaallasten - de som van rente en afschrijvingen - die in verhouding tot 

de totale lasten in 4 van de 5 scenario’s zichtbaar wordt. In het nul-scenario bedragen de kapitaallasten in 2022 

22,4% en stijgen door naar 27%. Op zich valt deze procentuele stijging mee, maar in absolute euro’s stijgen de 

kapitaallasten van circa € 35 mln. in 2022 naar € 98 mln. in 2040. In het minst gunstige scenario “Versnelling bij 

hoogconjunctuur” stijgen de kapitaallasten van 22,4% (€ 35 mln.) in 2022 naar 38% (€ 254 mln.) in 2040. Eeen 

forse stijging van de kapitaallasten door het geintensiveerde investeringsprogramma en de hogere rente en 

inflatie. Deze stijging van de kapitaallasten in alle scenario’s beperkt de mogelijkheden van toekomstige besturen 

om beleid te her-prioriteren. Hierdoor vermindert de ruimte voor beleidsvrijheid. 

 

De eventuele gedachte om de tarieven minder te verhogen is alleen een optie, indien het investeringsprogramma 

naar beneden wordt bijgesteld, omdat anders met name de netto schuldquote fors kan stijgen. Handhaving van 

het voorgestelde investeringsprogramma  met een beperkte tariefsverhoging leidt tot een nog forsere 

schuldexplosie, omdat er nog meer vreemd vermogen zou moeten worden aangetrokken in dit hypothetische 

alternatief. Er ontstaan dan namelijk tekorten in de exploitatie die op haar beurt ook weer gefinancierd moeten 

worden. Uiteraard betreft het hier een hypothetische doorrekening omdat waterschappen volgens wet- en 

regelgeving moeten sturen op een sluitende begroting.   

 

 

3.7 Beheersmaatregelen en verdere proces 

 
Voorgaande conclusies leidt tot de vraag wat hieraan te doen is? Hieronder worden een aantal oplossingsrichtingen 

gegeven: 

1. Bijstelling van de doelen zoals opgenomen in de watervisie. 

2. Verhoging van de tarieven. 

3. Anticiperen op toekomstige investeringen door minder te activeren i.c.m. een verhoging van de tarieven zoals: 

• Jaarlijkse HWBP bijdrage niet meer activeren (ten laste van exploitatie brengen). 

• Verhogen van de activeringsdrempel van projecten (ligt nu op € 50.000). 

• Vervangingsinvesteringen in exploitatie nemen (en dus niet meer activeren). 

Bij geen maximum in Nul-scenario

tariefsverhoging 2040 2040 2040

netto schuldquote 406% Verhitting 348% Versnelling bij laagconjunctuur 573%

kapitaallasten/totale kosten 27% Cooling Down 23% Versnelling bij hoogconjunctuur 38%

afschrijvingen 15% Cooling Down 17% Versnelling bij hoogconjunctuur 17%

rente 11% Cooling Down 6% Versnelling bij hoogconjunctuur 21%

Meest gunstige scenario Minst gunstige scenario

Tariefstijging 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Gemiddeld

Cooling Down 3,4% 4,4% 3,8% 0,4% 4,5% 4,3% 4,1% 4,2% 4,1% 4,4% 4,1% 4,3% 4,1% 4,3% 4,2% 4,3% 3,9% 4,3% 3,9%

Verhitting 3,4% 4,4% 3,8% 8,1% 9,2% 9,5% 9,0% 9,1% 8,8% 9,0% 8,6% 8,7% 8,5% 8,5% 8,4% 8,4% 8,1% 8,4% 7,9%

Versnelling bij hoogconjunctuur 3,4% 4,4% 3,8% 22,5% 11,1% 11,3% 10,6% 10,4% 9,9% 9,9% 7,9% 8,0% 7,9% 7,9% 7,8% 7,9% 7,6% 7,9% 8,9%

Versnelling bij laagconjunctuur 3,4% 4,4% 3,8% 9,8% 5,9% 5,5% 5,3% 5,2% 5,1% 5,3% 4,1% 4,3% 4,1% 4,2% 4,1% 4,2% 3,9% 4,2% 4,8%

(Nul-scenario) 3,4% 4,4% 3,8% 2,7% 5,8% 5,8% 5,7% 5,8% 5,6% 5,9% 5,5% 5,6% 5,5% 5,5% 5,4% 5,5% 5,1% 5,5% 5,1%
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• Een groter deel van onze uren ten laste van de exploitatie laten komen (en dus niet meer activeren). 

• Bepaalde specifieke kosten (bijv. onderzoekskosten, onderhoud, baggeren, bouwrente en afkoopsommen 

voor bruggen en wegen) niet activeren, maar altijd via de exploitatie laten lopen. 

4. Overige oplossingsrichtingen, zoals bijvoorbeeld onderzoeken of rentes langdurend vastgelegd kunnen 

worden voor de toekomst.  

 

In de volgende fase van het onderzoek zal er meer in detail worden gekeken naar de beheer mogelijkheden die er 

zijn en wordt het potentiele effect van de beheersmaatregelen op de financiële positie van WDODelta bij diverse 

scenario’s uitgewerkt worden. 


