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Inleiding 
Begin dit jaar leek het er even op dat de inwoners en bedrijven in ons werkgebied en onze 

organisatie in rustiger vaarwater kwamen. Na een periode van twee jaar waarin de vroegere 

zekerheid van kunnen gaan en staan waar je wilt wegviel, kwam er eindelijk zicht op een terugkeer 

naar meer normale omstandigheden. De vraag was wat het “nieuwe normaal” eigenlijk inhield in 

een post-corona-wereld.  

Maar eind februari bleek dat ook vrede in Europa geen zekerheid is. Door de inval van Rusland in 

Oekraïne is er voor het eerst sinds tientallen jaren oorlog in Europa. Met talloze slachtoffers en grote 

aantallen mensen op de vlucht. Een tijd waarvan we hoopten, en dachten, dat die nooit meer terug 

zou komen.  

Deze oorlogssituatie, de grote economische onzekerheden en de vraag hoe de pandemie zich 

ontwikkelt maken dat de onzekerheden in onze wereld voortduren. Opnieuw is niet goed te zeggen 

wat de gevolgen voor Nederland en voor ons waterschap zijn. Sterk stijgende prijzen wakkeren de 

inflatie aan. In zo’n hoog tempo dat zelfs een recessie dreigt. Steeds meer mensen, maar ook 

bedrijven, komen door de hogere kosten voor levensonderhoud en sterk gestegen energieprijzen in 

de problemen.  

Het nieuwe kabinet wil versneld verschillende grote vraagstukken op het vlak van natuur, landbouw, 

klimaat en woningbouw gebiedsgericht en in samenhang met elkaar aanpakken. De gebiedsgerichte 

aanpak van deze opgaven brengt kansen met zich mee: niet alleen liggen deze in lijn met onze BOVI 

maar we hebben de afgelopen jaren samen met partners al nagedacht over hoe we kunnen 

bijdragen aan natuurherstel, de transitie van de landbouw en de woningbouwopgave. Op het vlak 

van klimaatverandering zetten we al belangrijke stappen en blijven we dat samen met partners 

doen. Het voorwerk ligt er dus in grote lijnen. De grote uitdaging is nu om de uitvoering versneld tot 

stand te brengen. Dat vraagt om een intensivering van de bestuurlijke samenwerking met provincies, 

gemeenten, het Rijk, bedrijven en inwoners. 

Met onze BOVI weten we waar we naar toe willen. De ambities van Rijk sluiten hier uitstekend op 

aan en bieden de kans sneller onze doelen te behalen. Daar staat tegenover dat de krappe 

arbeidsmarkt en het forse natuurlijk verloop in ons personeelsbestand grenzen stelt aan wat we aan 

kunnen. We moeten dus kiezen en focus aanbrengen in onze programmering. Dat betekent dat er 

vooralsnog geen ruimte is voor structurele nieuwe ambities. Hiermee is de toon van deze 

voorjaarsbrief anders dan voorgaande jaren. Zoals de ondertitel al weergeeft gaat het om kiezen in 

complexe, roerige tijden. Al met al ligt er een zeer spannende en uitdagende tijd voor ons als 

Waterschap.  

 

Duiding Voorjaarsbrief 2023 
In het voorjaar is het gebruikelijk dat het college van d&h een Voorjaarsbrief voorlegt aan het 

algemeen bestuur. Hierin worden de ontwikkelingen en actuele inzichten beoordeeld die mogelijk 

van invloed zijn op het vastgestelde beleid en de financiën. Vervolgens worden deze ontwikkelingen 

en inzichten normaliter vertaald naar inhoudelijke en financiële kaders voor de begroting en de 

meerjarenraming die in het najaar worden voorgelegd ter besluitvorming.  

Eerder stelden wij met u vast dat ons Blauw Omgevingsplan 2022-2027 als uitwerking van onze lange 

termijnvisie BOVI2050 voldoende beleidskaders bieden om onze doelen te realiseren. Wel is 
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komende periode met name voor de jaren 2023 en 2024 verdere aanscherping nodig omdat er veel 

op ons af komt zowel in landelijk als stedelijk gebied. 

In drie beeldvormende bijeenkomsten hebben we met u de huidige onzekere tijd besproken en 

samen vertaald naar wat ons in deze Voorjaarsbrief te doen staat. We hebben met elkaar 

geconstateerd wel behoefte aan een kader te hebben, maar tevens te begrijpen dat komende 

maanden op diverse terreinen nog ontwikkelingen te verwachten zijn.  

Op basis van de huidige geopolitieke, economische en financiële ontwikkelingen hebben we er in 

deze Voorjaarsbrief voor gekozen de ontwikkelingen en actuele inzichten te vertalen naar drie 

varianten (met bandbreedtes) die elk op hoofdlijnen een afweging weergeven tussen ambitie, 

doelen financiën en organisatie (uitvoeringskracht).  

De varianten omvatten daarmee niet alleen een financieel kader, ze zijn tegelijk kaderstellend voor 

de wijze waarop wij de noodzakelijke prioritering en concrete uitwerking vormgeven. Dit betekent 

concreet dat de inhoudelijke consequenties en keuzes uit de prioritering verwerkt worden in de 

begroting 2023 en de meerjarenraming die in het najaar door u wordt vastgesteld. Uiteraard blijven 

wij gedurende het proces van Voorjaarsbrief tot begroting intensief met u in gesprek over de 

prioritering en de consequenties voor ons beleid en onze werkzaamheden voor 2023 e.v. 
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Ontwikkelingen 
We hebben in het meerjarenperspectief van de begroting 2022 een heldere en consistente lijn 

uitgezet. Zoals altijd zijn er autonome ontwikkelingen die om een bijstelling van de 

meerjarenbegroting vragen. Dit jaar, eigenlijk voor het derde jaar op rij, zien wij bovengemiddeld 

veel nieuwe ontwikkelingen die ingrijpen op de eerder uitgezette lijn. 

Internationaal 
We zijn deel van een wereld die in economisch, sociaal en politiek opzicht volop verandert. Wat er 

elders gebeurt heeft gevolgen voor ons en maakt zelfs de nabije toekomst steeds minder goed 

voorspelbaar. Boven op de wereldwijde urgentie van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies 

kreeg de wereld te maken met een ongekende pandemie. De gevolgen daarvan zijn nog steeds 

voelbaar terwijl de pandemie ook zo weer in ons land de kop kan opsteken. De logistieke 

aanvoerlijnen van bouw- en grondstoffen zijn erg kwetsbaar gebleken en zijn nog steeds niet 

hersteld. Levertijden zijn lang en soms onvoorspelbaar terwijl de prijzen als gevolg van de 

geopolitieke onrust blijven stijgen. Mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen 

enorm gestegen, is de energieleverantie niet meer zo vanzelfsprekend en wil Nederland versneld 

haar afhankelijkheid van energie uit Rusland afbouwen. Wereldwijd dreigt ook een voedselcrisis.  

In Nederland brengen de inflatie en hoge energieprijzen veel inwoners nu in de problemen. De 

geopolitieke spanning heeft geleid tot een hoger aantal cyberaanvallen. Hoe en wanneer deze 

spanning afneemt is niet te zeggen. Wel weten we dat de inflatie in ieder geval fors toeneemt en dat 

prijsstijgingen in het licht van de vastgestelde meerjarenbegroting extra aandacht behoeven om 

bedrijfscontinuïteit te borgen en op een duurzame wijze te blijven investeren.  

Samenhangende gebiedsopgaven 
De grenzen van de draagkracht van veel systemen in Nederland zijn in zicht. Als land staan we voor 

grote opgaven op het vlak van natuur, het landbouweconomisch systeem, klimaat en woningnood. 

Het huidige kabinet wil deze nationale opgaven gebiedsgericht en in samenhang aanpakken 

(regionale transities). Dit komt tot uiting in de nationale programma’s die ondersteund door 

transitiefondsen beweging brengen in onder meer de landbouwtransitie, natuurherstel, 

woningbouw, klimaatmitigatie en -adaptatie.  

Voor natuurherstel, klimaatverandering en waterkwaliteit heeft het kabinet een transitiefonds van  

€ 25 mld. met een looptijd tot 2035 in het leven geroepen. Hierbij wordt gestuurd op het (versneld) 

voldoen aan de internationale verplichtingen op het vlak van natuurherstel/ stikstof, waterkwaliteit 

(KRW) en broeikasgassen (het akkoord van Parijs). Hierbij gaat het bijvoorbeeld over ruimtelijke 

opgaven maar ook over onze eigen RWZI’s. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zet in 

op een toekomstbestendig landelijk gebied. De Veluwe (incl. de Vallei) wordt daarbij gekenmerkt als 

een “complex gebied”, aangezien hier veel doelstellingen rond. bijv. natuur, veel bronnen van bijv. 

stikstof en veel opgaven voor klimaatadaptatie, energietransitie en woningbouwopgave 

samenkomen. In interbestuurlijke samenwerking neemt het Rijk meer regie en wil de 

samenhangende gebiedsopgaven als één overheid met provincie, waterschappen en gemeenten 

oppakken. Het versterken van de uitvoeringskracht van de gezamenlijke overheden om de transities 

uit te kunnen voeren is daarvoor randvoorwaarde. Onder leiding van de provincie werken 

medeoverheden en maatschappelijke gebiedspartijen voor juli 2023 gebiedsplannen uit met daarin 

de gebiedsopgaven, de doelstellingen en aansluitend de inzet van capaciteit en middelen om dit te 

kunnen realiseren. Dan gaat het ook over de investeringen in onze zuiveringen die nodig zijn om aan 

de waterkwaliteitseisen te voldoen. 
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Het kabinet wil versneld de woningbouwopgave aanpakken. In ons werkgebied gaat het om de bouw 

van een kleine 100-duizend woningen tot 2030.  Een immense opgave voor onze medeoverheden 

met een grote impact op het ruimtelijk domein. Het Rijk heeft nadrukkelijk uitgesproken water en 

bodem in ruimtelijke keuzes sturend te willen laten zijn. Het stelt bovendien hoge eisen in termen 

van circulair en energieneutraal bouwen. Collega-overheden nodigen ons dan nu ook uit om in het 

vroegste stadium van ruimtelijke ontwikkelingen met hen mee te ‘rekenen en tekenen’ met het doel 

de bouw van nieuwe woningen zo toekomstbestendig mogelijk te laten zijn. Meer woningen 

betekenen een toenemende drinkwaterbehoefte en meer afvalwater op onze zuiveringen waarvan 

de capaciteit vaak al bereikt is. In termen van assetmanagement staan we dus voor de vraag hoe we 

deze voorgenomen versnelling in de woningbouw kunnen accommoderen en hoe we kosten voor de 

toekomst kunnen voorkomen. 

Klimaat, energie en duurzaamheid krijgen een impuls met een klimaatfonds voor de vergroening van 

industrie van € 35 mld. tot 2030. De doelstelling voor CO2-reductie wordt aangescherpt tot 

tenminste 55% CO2 reductie in 2030. Dat raakt zowel onze zuiveringsprocessen maar ook onze 

doelstellingen in veenweidegebieden. Aquathermie en groen gas worden expliciet genoemd als 

hernieuwbare energiebronnen. Voor groen gas in het gasnetwerk is sprake van een bijmengplicht, 

wat interessant kan zijn voor het waterschap als producent. Voor circulariteit is veel aandacht en het 

geeft decentrale overheden ruimte om het initiatief te pakken om deze doelstellingen in te vullen. 

Daar hoort ook een budget bij voor uitvoeringskosten van het klimaatakkoord voor decentrale 

overheden. 

Arbeidsmarkt 
Nederland heeft te maken met een historisch groot tekort aan arbeidskrachten. De spanning op de 

arbeidsmarkt is ook in de watersector voelbaar. Er is een toenemende vraag naar gekwalificeerde 

medewerkers terwijl het aanbod niet groeit. We merken dat medewerkers vaker van baan wisselen. 

Deze toegenomen arbeidsmobiliteit maakt het lastiger om continuïteit te borgen. Daarbij komt dat 

een groot aantal van onze medewerkers de komende 5 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. 

Met hen verdwijnt ook veel ervaring. Dat vraagt van ons dat we op een andere manier naar het 

menselijk kapitaal van de organisatie kijken. Andere samenwerkingsvormen en strategisch 

partnerschap zijn nodig om ervoor te zorgen dat we ondanks de schaarste op de arbeidsmarkt onze 

taken en ambities kunnen realiseren.  

Consequenties vastgesteld beleid 
De Omgevingswet, de overgang van taakgericht naar doelgericht werken, van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, 

mits’ en het sterk toenemende aantal vergunningen zijn aanleiding voor de doorontwikkeling van 

onze vergunningverlening, onze toezichthoudende en handhavende taken. In november 2021 is 

daartoe door het algemeen bestuur het meerjarenbeleid Toezicht en Handhaving vastgesteld. 

Daarnaast vinden er de komende jaren binnen ons gebied steeds meer ruimtelijke ingrepen plaats. 

Afhankelijk van de rol die wij als Waterschap kiezen heeft dit in meer of mindere mate effect op de 

gevraagde inspanningen in dit domein. 

We werken hard aan de digitale transformatie ter versterking van onze dienstverlening en 

optimalisatie van processen. Cyberveiligheid is daarbij een essentieel deel van ons werk geworden 

dat continu aandacht blijft vergen. Rond digitalisering werken we nauw samen via Het 

Waterschapshuis. De landelijke ontwikkelingen rond digitalisering nemen sterk toe en de 

samenwerking versnelt meer dan in de meerjarenbegroting was geraamd. Het betreffen 

programma’s en projecten die anders zelfstandig binnen de eigen organisatie opgepakt worden. 

Samenwerking in Het Waterschapshuis zorgt voor een betere en sector brede oplossing.  
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Impact 

Deze paragraaf geeft op hoofdlijnen weer hoe en waar de hiervoor geschetste en autonome 
financiële ontwikkelingen op ons van invloed zijn.  

Doelen en ambities 
De ambities van het Rijk op het vlak van natuurherstel, het landelijk gebied, de woningbouwopgave 
en de klimaatopgave (met daaraan gekoppeld de duurzaamheidsdoelstellingen en de 
energietransitie) liggen in lijn met onze doelstellingen uit de BOVI2050. Samen met het uitgangspunt 
van het kabinet dat water en bodem in deze ruimtelijke keuzes sturend zijn geeft dit een momentum 
om samen met partners onze doelen sneller te realiseren.  
 
Het vraagt van ons wel dat we bestuurlijk en ambtelijk vroeg bij ontwikkelingen in ons gebied 
aansluiten. Omdat de opgaven in ons gebied in aantal groot en in aard complex zijn vraagt dit dat we 
keuzes maken over hoe wij onze kennis en ervaring ten behoeve van de uitvoering in deze 
gebiedsprocessen vormgeven. Met financiële ondersteuning vanuit de (rijks)transitiefondsen, 
kunnen we een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de leefomgeving, de industrie en de 
energietransitie. 
 

Financieel 
Buiten onze invloed doen zich financiële ontwikkelingen voor die van invloed zijn op de 
meerjarenbegroting. Dat zijn onder andere de verandering van belastingeenheden, 
egalisatiereserves en bijstellingen van onze bijdrage aan het vereveningsfonds van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma. Met name de autonome financiële ontwikkelingen op het vlak 
van de hoge inflatie en sterke stijging van prijzen voor energie, bouw- en grondstoffen zijn door hun 
omvang nu sterker dan voorheen negatief van invloed op de meerjarenbegroting. 
 

Assets  
De afgelopen jaren heeft het waterschap veel geïnvesteerd in vernieuwing en innovatie in de 
waterketen. De komende jaren bereiken echter veel van onze assets het einde van hun technische 
en/of economische levensduur. Met de komst van vele nieuwe woningen en het voldoen aan de 
waterkwaliteitsdoelstellingen vraagt dit de komende jaren extra investeringen in onze assets. Naast 
financiering speelt timing van deze investeringen een belangrijke rol: bijvoorbeeld in het licht van de 
voor 2027 gestelde waterkwaliteitsdoelstellingen of de bouw van vele nieuwe woningen in ons 
gebied. De mate waarin dit ingrijpt in onze investeringsbehoefte is nog niet voldoende 
uitgekristalliseerd maar dit wordt richting de begroting duidelijker. 
 
De doorwerking van het Rijksbeleid met de daaraan gekoppelde transitiefondsen kunnen bij 
samenhangende (gebieds)opgaven ook een externe financieringsbron opleveren. Hierdoor kunnen 
wij meer middelen tot onze beschikking krijgen om ook onze doelstellingen en ambities versneld te 
realiseren. 
 

Medewerkers 
De beschikbaarheid van medewerkers is bepalend voor de snelheid waarmee we onze doelstellingen 
kunnen realiseren. Om de ontwikkelingen die op ons afkomen aan te kunnen zijn deels meer en 
deels andere medewerkers nodig. Ook moeten we schuiven tussen de verschillende soorten werk 
die we onderscheiden in deze voorjaarsbrief. Voor bijvoorbeeld de digitale transformatie en 
cyberveiligheid zoeken we mensen met vaardigheden die we maar heel beperkt in huis hebben. 
Voor de gebiedsprogrammering in het landelijk gebied in 2023 hebben we de kennis en expertise in 
huis maar in onvoldoende mate. Datzelfde geldt voor de advisering op het vlak van de sturende rol 
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van water en bodem in de ruimtelijke ordening. Nieuwe medewerkers zijn in de krappe 
arbeidsmarkt erg moeilijk te vinden. Om de toch al hoge werkdruk niet verder op te laten lopen 
houden we onze al geprogrammeerde activiteiten kritisch tegen het licht. Daarnaast blijven we 
actief sturen op de in/ doorstroom en het binden en boeien van bestaande en nieuwe medewerkers.  
Deze uitdagingen gelden echter niet alleen voor ons waterschap maar ook voor onze partners. Om 
die reden verbinden we vaker en meer onze doelen, mensen en middelen aan die van onze partners. 
Zo gaan we van concurrentie naar co-creatie, zijn we minder kwetsbaar en werken we meer als één 
overheid samen in ons gebied. 
 

Uitvoeringskracht 
Vanaf 2023 gaat de uitvoering van de 
gebiedsprogrammering in zowel het landelijk als 
het verstedelijkte (inclusief energietransitie) 
gebied de boventoon voeren. Interbestuurlijke 
samenwerking staat centraal en daarbij wordt 
ingezet op het versterken van de 
uitvoeringskracht.  
 
De wijze waarop het waterschap zich hierin 
positioneert wordt de komende periode in 
samenspraak met partners uitgewerkt. 
 

Realisatietermijnen en kostprijs 
De inflatie is hoog en relatief onvoorspelbaar. 
Daarnaast zijn kosten voor energie, onderhoud en slibverwerking bovengemiddeld gevoelig voor 
(verdere) prijsstijgingen en neemt onze kostprijs toe. De ontwrichte leveranciersketens leiden ertoe 
dat de doorlooptijd van de projecten oploopt en de bedrijfsvoering minder stabiel wordt. Voor een 
aantal kostenposten kunnen we de effecten al kwantificeren. Zo houden we structureel rekening 
met € 1 mln. minder subsidie door stijgende energieprijzen, € 1 miljoen hogere kosten voor inkoop 
elektra en € 1 mln. verhoging van de kosten van chemicaliën. Ook neemt de bijdrage aan het HWBP 
in de planperiode toe. Deze kosten zijn meegenomen in de varianten verderop in deze brief. 
 
Voor de kosten van o.a. onderhoud, materialen en slibverwerking is een gevoeligheidsanalyse op 
onze begroting uitgevoerd voor een prijsstijging van 30%. Dit percentage is als bandbreedte 
benoemd bij de varianten verderop in deze brief. 

 

Organisatieontwikkeling 
Voor de realisatie van onze inhoudelijke doelen en ambities (BOVI2050 en BOP) werken we in 

wisselende samenstellingen met partners gebiedsgericht samen aan opgaven. Dat vergt dat we 

toegroeien naar een wendbare netwerkorganisatie (Koers 2027).  

Onder invloed van de ambities van het rijk wordt er nu sneller dan verwacht een beroep gedaan op 

deze nieuwe manier van samenwerken. Ook neemt het aantal en de verscheidenheid aan 

samenwerkingsallianties snel toe. Gecombineerd met de krapte op de arbeidsmarkt vraagt dit op 

korte termijn om een doorontwikkeling van onze organisatie. Om een goede en betrouwbare 

samenwerkingspartner te kunnen zijn, investeren we de komende jaren in onze medewerkers, in de 

samenhang, strategische sturing van onze organisatie en in het behouden van een solide basis en 

excellente uitvoering. Dit doen we via drie lijnen: 

1. We werken aan een solide basis en uitvoeringskracht 

2. We versterken integraliteit en samenhang 

3. We verbeteren aantrekkelijk werkgeverschap  
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Nieuwe balans tussen doelen, financiën en personeel 
De kansen om te versnellen in het behalen van onze doelen komen er. Maar andere ontwikkelingen 

op het vlak van inflatie, prijsontwikkeling en de krappe arbeidsmarkt zorgen ervoor dat de keuze niet 

eenvoudig is. Meer dan ooit is het zoeken naar de balans tussen onze ambities, doelen en wat we 

financieel en qua personeel haalbaar is. Natuurlijk blijven we onverminderd onze structurele, 

reguliere werkzaamheden uitvoeren en blijven we daarin onze processen en werkzaamheden 

optimaliseren omdat geschikte medewerkers vinden geen vanzelfsprekendheid is. De positieve 

effecten van deze optimalisaties zien we op de langere termijn terug. 
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Keuzes maken: varianten en prioritering 
De opgaven die voor ons liggen zijn groot. Te groot om alles tegelijkertijd op te pakken. Dat vraagt 

om prioriteren en om goede timing om op het juiste moment aan te sluiten bij initiatieven van 

anderen. Gegeven de krapte op de arbeidsmarkt is het des te meer noodzakelijk om focus aan te 

brengen en scherpe keuzes te maken.  

 

We onderscheiden drie werksoorten: structureel regulier werk (60%), werk dat gaat over het 

realiseren van projecten (30%) en werk aan experimenten (10%). Deze drie soorten werk vormen het 

fundament voor de varianten zoals hieronder beschreven. We vinden alle soorten werk belangrijk 

maar er zit wel verschil in de aard van de werkzaamheden.  

 

Varianten 

Om tot een nieuw begrotingskader te komen is de afweging tussen ambitie, financiën en organisatie 

(personeel) in drie varianten uitgewerkt. Kort samengevat zijn dit: 

 

Variant 1 =  Huidige meerjarenraming. Handhaven van de huidige tarieven. Autonome kostenstijging 

door inflatie en prijsstijgingen volledig opvangen door herprioritering in huidige 

programmering. 

Variant 2 =  Autonome kostenstijgingen opvangen door tariefstijging. Herprioritering in huidige 

programmering. 

Variant 3 =   Kostenstijgingen én extra personeel bekostigen uit tariefstijging. Herprioritering in 

huidige programmering. 

 

Deze varianten omvatten dus meer dan alleen financiële kaders. Inflatie en prijsontwikkeling zijn de 

grootste onzekerheden. Voor prijsontwikkeling en inflatie zijn de laatste inschattingen van het CPB 

gebruikt. Hierbij is uitgegaan van een gelijkblijvende rente. Gezien de grote onzekerheden rondom 

deze factoren bevatten de varianten 2 en 3 een bandbreedte in de vorm van percentage stijging van 

de lastendrukprofielen. In figuur 1 zijn de varianten schematisch weergegeven. 

 

Bandbreedtes 
De lastendrukprofielen in deze varianten hebben een bandbreedte van enkele procenten. Deze 

bandbreedte is bepaald op basis van een aantal factoren. Met zekerheid kunnen we stellen dat 

energieprijzen en loonkosten stijgen. De bandbreedtes ontstaan vooral door de onzekerheid over 

materiaalkosten en specifieke stijgingen van kosten die gevoelig zijn voor geopolitieke onrust. Bij het 

bepalen van de bandbreedte is een kostenstijging van 30% voor die kostensoorten in 2023 

aangenomen. Dit percentage werkt door in 1,1% gemiddelde stijging per lastendrukprofiel. 

Aangenomen is verder dat de extra prijsstijging zich alleen voordoet in 2023 en zich daarna weer 

ontwikkelt op inflatieniveau.  

De huidige periode is omgeven met onzekerheden. Daarom werken we in deze Voorjaarsbrief met 

de genoemde bandbreedte in elke variant. Dit neemt niet weg dat er toch mee- en tegenvallers 

kunnen optreden, zowel van financiële aard als van personele aard. In de praktijk betekent dit dat de 

voorspelbaarheid van de begrote prestaties afneemt. Als het niet lukt om tijdig de juiste mensen aan 

ons te verbinden betekent dit dat we letterlijk minder (snel) doelen realiseren.  
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Figuur 1: Varianten, omvang programmering per werksoort indicatief weergegeven 

 

 Werkzaamheden zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 

 Werkzaamheden door geschetste externe ontwikkelingen (externe financiering) 

 Werkzaamheden die we stoppen of temporiseren 

 

Toelichting 

De bovenste rij (huidig) betreft de programmering zoals vastgesteld in de huidige meerjarenraming. 

Dit is niet meer realistisch door o.a. de capaciteitsvraag en de daaraan gekoppelde krapte op de 

arbeidsmarkt. In bovenstaand schema geven de licht paarse blokken in de varianten de omvang van 

het werk weer dat gerealiseerd kan worden, waarbij onze structurele reguliere taken altijd 

onverminderd doorgaan. De groene blokken zijn opgaven die vanuit het Rijk op ons afkomen en 

waarvan wij voorwaardelijk stellen dat er externe financiering tegenover gevraagde 

uitvoeringskracht staat. Daarbij geldt wel dat we ook los van eventuele externe financiering een 

toetsende/adviserende rol hebben in deze opgaven. De rode blokken geven indicatief een 

hoeveelheid werk weer dat niet of later gedaan wordt.  

Variant 1 
In deze variant vormt de vastgestelde meerjarenraming het kader. De tarieven veranderen daarmee 

niet ten opzichte van de begroting (zie tabel 1). De stijgende kosten door inflatie en materiaal- en 

grondstofprijzen worden binnen de huidige meerjarenraming opgevangen. Dat heeft een grote 

impact op de al geprogrammeerde werkzaamheden en op de continuïteit en ontwikkeling van onze 

reguliere werkzaamheden zoals de uitvoering van het nieuw vastgestelde beleidskader VTH. Er is in 

deze variant zeer beperkt ruimte om voor te sorteren op de aanpak van de samenhangende 

gebiedsopgaven.  

Deze variant omvat de huidige lastendrukstijging zoals in de begroting 2022 is opgenomen. De 

schuldpositie ontwikkelt zich ook binnen dat kader. 
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Tabel 1 Ontwikkeling lastendrukprofiel volgens variant 1 

 

Variant 2  
De stijgende kosten door inflatie en materiaal- en grondstofprijzen worden in deze variant 
doorbelast naar de tarieven. Deze stijgen daarmee ten opzichte van de meerjarenraming (zie tabel 
2). Om tot een realistische en uitvoerbare hoeveelheid werk te komen is er ook in deze variant een 
stevige herprioritering van de huidige programmering nodig. Wel is hierin de uitvoering van het 
beleidsplan VTH opgenomen. De versterking van de structurele reguliere taken en het inspelen op 
de grote ruimtelijke opgaven zoals eerder geschetst in deze Voorjaarsbrief, kunnen alleen worden 
uitgevoerd door extra te prioriteren in de huidige programmering. In deze variant is de gemiddelde 
stijging 2% t.o.v. de vastgestelde meerjarenraming exclusief een bandbreedte van 1,1%. 
 
Dit is inclusief:  

• Inflatie en loonkostenontwikkeling conform CPB 

• Actuele belastingeenheden en egalisatiereserves 

• Structurele verhoging kosten chemicaliën (+ € 1 miljoen)  

• Structurele verhoging kosten inkoop elektra (gemiddeld € 1,0 miljoen per jaar)  

• Lagere structurele SDE-subsidie (€ 1 miljoen)  

• Actuele raming HWBP-bijdrage vereveningsfonds 

• Extra ruimte voor uitvoering vastgesteld beleidsplan VTH 
 
De lastendrukprofielen bij deze variant ontwikkelen zich als volgt: 
 

 
Tabel 2 Ontwikkeling lastendrukprofiel volgens variant 2 (exclusief bandbreedte 1,1%) 
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Variant 3  
Deze variant gaat uit van 1 op 1 doorbelasting van autonome financiële ontwikkelingen zoals inflatie 

en energie/grondstoffenprijzen. Ook zijn stijgende loonkosten meegenomen (4,1%) zoals afgegeven 

door het CPB. Deze variant geeft ruimte voor de ontwikkelingen zoals geschetst in de Voorjaarsbrief. 

Binnen deze variant kunnen we volwaardig inzetten op de vastgestelde beleidskaders en is er ruimte 

om voor te sorteren op de ruimtelijke transities. Ook versterken we op het vlak van 

cyberweerbaarheid, assetmanagement en het toenemende beheer en onderhoud van opgeleverde 

projecten. Hoewel er in deze variant nog steeds sprake is van prioritering in de huidige 

programmering, liggen hier wel grotere kansen om in co-creatie met ons gebied te werken aan onze 

BOVI doelen en kansen te grijpen die zich voordoen in ons gebied. In deze variant is de gemiddelde 

stijging 3,1% t.o.v. de vastgestelde meerjarenraming exclusief een bandbreedte van 1,1%. 

 
Dit is inclusief:  

• Inflatie en loonkostenontwikkelingen conform CPB 

• Actuele belastingeenheden en egalisatiereserves 

• Structurele verhoging kosten chemicaliën (+ € 1 miljoen)  

• Structurele verhoging kosten inkoop elektra (gemiddeld € 1,0 miljoen per jaar) 

• Lagere structurele SDE-subsidie (€ 1 miljoen)  

• Actuele raming HWBP-bijdrage vereveningsfonds 

• Extra ruimte voor uitvoering vastgestelde beleidskader VTH 

• Ruimte voor het inspelen op ruimtelijke transities zoals de woningbouwopgave en het nationaal 
programma landelijk gebied 

• Toevoegen capaciteit binnen ons reguliere structurele werk voor overgedragen taken vanuit 
realisatie en innovatie. 

 

De lastendrukprofielen bij deze variant ontwikkelen zich als volgt:  

Tabel 3 Ontwikkeling lastendrukprofiel volgens variant 3 (exclusief bandbreedte 1,1%) 

 

Prioriteren 
In elke variant is in meer of mindere mate sprake van de noodzaak tot prioritering in de huidige 

programmering. Maar prioritering houdt ook in dat we kunnen versnellen door te focussen. Op dit 

moment is de organisatie volop met deze vraag bezig. De periode richting de begroting wordt 

gebruikt om inhoudelijke duiding te geven aan deze prioritering waarbij van belang is de 

eerdergenoemde soorten werk te onderscheiden. 

Binnen het reguliere structurele werk is geen sprake van prioritering maar van optimalisatie. Het 

gaat hierbij om bijvoorbeeld de automatisering van arbeidsintensieve processen. Hierbij geldt dat 
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het assetmanagement van groot belang is om onze reguliere werkzaamheden onverminderd door te 

laten gaan.  

Voor onze realisatiewerkzaamheden geldt dat we gefocust willen versnellen. Door de hoeveelheid 

werk bij te stellen kunnen we gerichter aandacht geven aan bijvoorbeeld de blauwe sleutelgebieden 

uit het BOP. Dit zijn de gebieden waarvan we weten dat daar veel van onze opgaven samenkomen, 

ook in samenhang met onze omgeving. Hierbij kijken we zoveel als mogelijk naar maatregelen die 

integraal van aard zijn en het systeem optimaliseren en zo min mogelijk naar herstelmaatregelen 

mits het echt niet anders kan. Soms is het verstandig om beken kunstmatig te voorzien van water 

om zeldzame soorten te redden in het geval van droogte, maar liever voorkom je droogval. 

Daarnaast concentreren we ons bijvoorbeeld op één windproject en één aquathermie project in 

plaats van meerdere projecten in meerdere gemeenten. 

Voor experimenten geldt dat deze nodig zijn om mee te ontwikkelen met de veranderingen om ons 

heen en om nieuwe kennis en inzichten in ons werk te laten landen. Om ervoor te zorgen dat we 

onze capaciteit en middelen daar inzetten waar we de meeste impact willen en kunnen hebben 

passen we op (plannen voor) innovaties een systematiek toe waarbij de verwachte impact op onze 

doelen en de beschikbare capaciteit en middelen de hoeveelheid aan innovaties bepalen. We 

brengen voor 2023 het aantal experimenten naar beneden. Hierbij moet u denken aan de keuze 

tussen bijvoorbeeld de doorontwikkeling van Kaumera of het door ontwikkelen van het concept 

Waterfabriek. 

Vooruitlopend op de vaststelling van deze voorjaarsbrief is vast gekeken naar het geprogrammeerde 

werk en hoe prioritering eruit kan zien. Het eerste inzicht, samen met een realistisch 

investeringsplafond, laat zien dat er hoofdzakelijk geprioriteerd moet worden binnen de waterketen 

opgave. Dit inzicht is vooral gestoeld op de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel en de 

verwachte benodigde investeringen in het assetmanagement. De raming voor de begroting van 2023 

vindt daarom plaats op basis van de huidige bezetting.  Dit betekent dat er in het plannenportfolio 

gekeken moet worden naar welke projecten in mindere mate van belang zijn voor het uitvoeren van 

onze taken en het realiseren van onze doelen.  

De waterveiligheidsopgave vindt koersvast doorgang en kent alleen een hogere bijdrage aan het 

HWBP. Voor de opgave watersysteem geldt vooral dat verbinding met het Nationaal programma 

landelijk gebied van belang is. Ook hier geldt dat er focus gebracht wordt in de geprogrammeerde 

werkzaamheden om maximale aansluiting te hebben bij onze partners. Hierbij prioriteren we ook 

vooral ruimtelijk, dat wil zeggen dat de blauwe sleutelgebieden zoals in ons BOP genoemd staat 

prioritair zijn.  

Schuldpositie 
De totale netto-investeringen bedragen voor de eerste 5 jaren gemiddeld € 55 miljoen per jaar en 

daarna gemiddeld € 35 miljoen per jaar. De projecten die voor het Nationaal Groenfonds zijn 

aangeleverd zijn nog ongewijzigd opgenomen (conform begroting 2022) en eventuele prioritering 

heeft nog niet plaatsgevonden.  

De geraamde investeringen betreffen globale ramingen en zijn gebaseerd op het assetmanagement 

en nieuwe ontwikkelingen. De ramingen later in de planperiode zijn meer gebaseerd op 

inschattingen en aannames. 

Bovengenoemde netto-investeringen zijn nodig om een doorkijk te maken naar een 10-jarig beeld 

van de ontwikkeling van de schuldpositie (norm is 195%). Opvallend is dat de schuldpositie in de 

planperiode met ongeveer 50% stijgt en daarna stabiliseert. 
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Ontwikkeling schuldpositie bij variant 2 

 

 

Ontwikkeling schuldpositie bij variant 3 

 

 


