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1. Inleiding

1.1 Doel en toelichting op de indeling

Hierbij bieden wij u de Beleidsbegroting 2022 aan. Hiermee kunt u uw kaderstellende en 
sturende rol vervullen. De Beleidsbegroting 2022 is gebaseerd op de Voorjaarsnota 2022-
2027, waarin u het inhoudelijke en financiële kader heeft gegeven voor 2022. 

De ambities van het Waterbeheerprogramma 5 (WBP5) zijn in de Voorjaarsnota vertaald 
naar de periode tot en met 2027. Invulling geven aan de watertransitie gaat per definitie 
gepaard met risico’s en onzekerheden. Op weg naar 2027 gaan zich kansen, knelpunten, 
in- en externe invloeden voordoen die nu niet te voorspellen zijn. Daarom is het WBP5 op 
hoofdlijnen vastgesteld waardoor wendbaarheid en flexibiliteit in het zoeken naar manieren 
om de ambities te halen mogelijk is. De Beleidsbegroting 2022 bevat de ambities van het 
ontwerp Waterbeheerprogramma 5 (WBP5) vertaald naar doelen en resultaten met de 
bijbehorende middelen voor 2022.

In de Beleidsbegroting 2022 zijn de doelen en resultaten per Beleidsveld opgenomen, 
namelijk Watersysteem, Waterketen en Schoon Water en Bestuur en Bedrijfsvoering, zodat 
inzicht ontstaat in de doelen, resultaten en bijbehorende middelen voor de afzonderlijke 
Beleidsvelden. 
De activiteiten uit programma Leven-de-Dommel maken deel uit van de WBP5 doelen 
Droge Voeten en Voldoende Water en zijn derhalve onderdeel van Beleidsveld 
Watersysteem. Het programma Dienstverlening-Waterpartner is in 2021 afgesloten en 
geëvalueerd. De continue verbeteracties worden opgepakt door het nieuwe proces 
Dienstverlening.

1.2 Positie in totaal beleids- en financieel kader

Het waterschap heeft – als functionele overheidsorganisatie -  te maken met de uitvoering 
van beleid en kaders vanuit Europa, Rijk en provincie. Voorbeelden zijn de Kaderrichtlijn 
Water (KRW), Natura2000, Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), Bestuursakkoord 
Water (BAW), het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) en Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 
(DPRA, onderdeel van het Deltaprogramma). De doorvertaling van dit alles is als 
inspanningsverplichting opgenomen in het nieuwe Waterbeheerprogramma 5 voor de 
periode 2022-2027 (WBP5).

Aandachtspunten voor 2022 zijn het Waterbeheerprogramma 2022-2027 (WBP5) en de 
ambitie voor de Watertransitie, het Klimaatakkoord en klimaatadaptatie, Omgevingswet, 
cybersecurity en digitale veiligheid en de besluitvorming vanuit de Stuurgroep Aanpassing 
Belastingstelsel.
 
Het financieel kader voor de Beleidsbegroting 2022 is als volgt: 

Financieel kader Voorjaarsnota 2022 Beleidsbegroting 2022
Omslagrente 2,25% 2,25 %
Tarief voor activeren uren € 70 € 70
Inflatiepercentage 2022: 1,5% en 2023 e.v.: 2% 2,0 %
Personeelskosten 2022 e.v.: 2,5% CAO stijging naast 

0,5% voor reguliere periodieken
2022 e.v.: 2,5% CAO stijging naast 
0,5% voor reguliere periodieken
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1.3 Effect corona op de Beleidsbegroting 2022

Het aantal besmettingen en de opgelegde maatregelen nemen geleidelijk af. Dit betekent 
dat ook de effecten van de coronamaatregelen zelf voor Waterschap De Dommel afnemen. 
Er blijft enige onzekerheid voor 2022 of besmettingen niet oplopen, zich nieuwe varianten 
gaan voordoen en er weer nieuwe maatregelen nodig zijn. Daar gaan we echter in deze 
Beleidsbegroting 2022 niet van uit.
De economie herstelt zich snel na de coronacrisis. Dit betekent een forse stijging van 
energieprijzen, grondstoffen en materialen, een krappe arbeidsmarkt en stijgende 
huizenprijzen. Dit heeft zowel voor- als nadelen voor Waterschap De Dommel, waardoor 
het uiteindelijke financiële effect beperkt zal zijn. De krappe arbeidsmarkt en uitgaven voor 
de projecten kunnen echter wel invloed hebben op de realisatie van onze geplande 
resultaten.

1.4 Beleidsbegroting 2022: eerste uitvoeringsplan van het WBP5

In het ontwerp-Waterbeheerprogramma 5 is een nieuwe ambitie gedefinieerd voor 
toekomstige waterbeheer, de Watertransitie: 

We werken aan een toekomstbestendige leefomgeving, waarvoor een 
toekomstbestendige waterhuishouding nodig is. Uiterlijk in 2050 is de 
waterhuishouding in ons hele beheergebied toekomstbestendig. Dit betekent een 
waterhuishouding die in een goede waterkwaliteit voorziet.
En een waterhuishouding die robuust, wendbaar en in balans is met de omgeving. 
Zowel in het bebouwde als het landelijke gebied en van de beekdalen tot aan de hoge 
zandruggen. Het grond- en oppervlaktewatersysteem kan de grotere weersextremen 
opvangen door maximaal gebruik te maken van de dempende sponswerking van de 
bodem/ondergrond en de natuurlijke hoogteverschillen voor het vasthouden van water.

Hoewel 2050 nog ver weg lijkt, is de opgave groot en met de wateroverlast en droogte van 
de afgelopen jaren, wordt de urgentie gevoeld om direct aan de slag te gaan. Dit wordt 
ondersteund door de Maatwerkovereenkomst met de provincie (MOK) en het Convenant 
Grondwater vanuit het Breed Bestuurlijk overleg Grondwater (BBG). Vanuit de visie voor 
2050 zoals in het Waterbeheerprogramma 5 beschreven, redeneren we terug naar plannen 
voor de komende jaren en wat we in 2022 willen realiseren, als eerste jaarschijf van de 
eerste etappe 2022-2027.
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Gebiedsgerichte aanpak (GGA)
De watertransitie vraagt om grote veranderingen voor onze omgeving en de eigen 
organisatie. Om zoveel mogelijk resultaat te behalen en de beschikbare middelen zo 
efficiënt mogelijk in te zetten, wordt focus aangebracht in de gebieden. In deze gebieden 
doen we ervaring op in werkwijze, de samenwerking met de partners, instrumenten, 
benodigde informatie en data, communicatie, enz. die we daarna kunnen inzetten in de 
overige gebieden. 

De focus ligt op de 5 gebieden in de bovenlopen waar Waterschap De Dommel als trekker 
is aangewezen in de Maatwerkovereenkomst met de provincie. De effecten voor 
grondwateraanvulling maar ook voor Droge Voeten zijn op de zogenaamde hoge koppen 
het grootst. We nemen in de gesprekken met de partners in het gebied alle waterdoelen 
mee, ook Schoon Water en wat dit betekent voor de inrichting van het gebied. Deze 
partners brengen ook hun doelen mee als energietransitie, woningbouw, landbouwtransitie, 
enz. om samen tot de beste keuzes en maatregelen te komen. 

Dit betekent dat veel medewerkers nodig zijn om alle analyses, informatie, data, strategie, 
instrumenten en gesprekken mogelijk te maken in alle 5 de gebieden. Het vraagt inzet van 
zowel de huidige als nieuwe medewerkers. De gebieden en gemeenten zijn verschillend en 
met 5 gebieden laten we de urgentie zien en komen we tegemoet aan de wensen en 
verwachtingen van partners zoals in de maatwerkovereenkomst zal worden vastgelegd. Op 
basis hiervan zal de provincie een gelijk deel van de kosten en capaciteit vergoeden. 5 
gebieden zien we als noodzakelijke start om uiteindelijk in 6 periodes naar 2050 in ons hele 
gebied een toekomstbestendig watersysteem gerealiseerd te hebben.

Voor de grondwateraanvulling en het Convenant Grondwater is de uitdaging zo mogelijk 
nog groter. Daarom wordt in 1 van deze 5 gebieden extra focus gezet op het herstel van de 
grondwaterbalans. Wat is daarvoor nodig, welke instrumenten, vrijwillig of zijn andere 
regels nodig, enz.? Op deze manier doen we ervaring op welke instrumenten werken, 
voldoen we aan het Convenant Grondwater van het Breed Bestuurlijk overleg Grondwater 
en maken we een begin met de watertransitie.

Het stroomgebied van Waterschap De Dommel bestaat voor 1/3 deel uit stedelijk gebied en 
dit heeft dus een grote invloed op onze waterdoelen. In de 5 bovenstroomse gebieden 
nemen we de dorpen ook mee, maar de grotere steden liggen niet in deze gebieden. 
Gemeenten Tilburg en Eindhoven nemen initiatieven om de waterproblematiek aan te 
pakken en nemen de regio daarin mee. Door deze gemeenten en een landelijke gemeente 
te stimuleren, krijgen we zicht op de mogelijkheden in stedelijk gebied, die we kunnen 
uitrollen naar andere stedelijke gebieden.

Voor de GGA-gebieden, waar derden trekker zijn, geeft het waterschap ruimte aan de 
trekker door vooraf aandachtspunten mee te geven en deze achteraf te toetsen. De trekker 
staat aan de lat om de juiste kennis en inbreng te organiseren en zo nodig in te huren bij 
adviesbureaus. De capaciteit van het waterschap wordt hiervoor beperkt uitgebreid en 
ingezet, zodat de beschikbare capaciteit voornamelijk ingezet wordt in de gebieden waar 
het waterschap zelf trekker is. Daar ligt de focus op de waterdoelen en wordt het grootste 
effect verwacht. 
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Strategische sturing en Informatievoorziening
Het Waterbeheerprogramma 5 vraagt om een andere manier van strategische sturing. In 
het vaststellen van de waterdoelen in de gebieden, in het bepalen van welke maatregelen 
werken en welke bijgesteld moeten worden en in het aanpassen van beleid en 
instrumenten. Zo zijn we slagvaardig en wendbaar.
Deze sturing vraagt ook aanpassing van de benodigde informatievoorziening en 
strategische advisering, zowel naar de organisatie, de omgeving als naar het bestuur, zoals 
verwoord in de aanbevelingen van de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing. Dit draagt bij 
aan de zichtbaarheid van de resultaten, zowel intern als extern.

Met het uitspreken van de ambitie voor de Watertransitie in het Waterbeheerprogramma 5, 
zijn ook de middelen aangegeven om de doelen tot en met 2027 te kunnen realiseren. Het 
kader is daarbij het aangegeven P-budget in de meerjarenraming van de Voorjaarsnota 
2022-2027. Bij de Voorjaarsnota was al de benodigde capaciteit aangegeven voor digitale 
transformatie, waterbewustzijn, landbouwtransitie, biodiversiteit, grondwaterbeheer en 
Schoon Water. Daar komt de inzet voor bovenstaande gebieden en strategische sturing bij. 

In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt zal het niet lukken om alle benodigde 
medewerkers op 1 januari 2022 geworven te hebben. Door middel van het transitiefonds 
zijn de eerste medewerkers geworven en ingezet voor droogtemaatregelen, grondwater en 
verbreding naar de flanken. Daar waar kansen zich voordoen om goede medewerkers 
binnen te halen zullen die benut worden. Daarbij kijken we niet alleen naar 2022, maar 
nemen we de aangegeven ambitie van het WBP5 en de doorkijk naar 2023 mee in de 
overwegingen en besluiten. Het P-budget voor 2022 blijft het kader. In de 
Bestuursrapportages zullen de resultaten, ontwikkelingen en kansen worden aangegeven. 
Zo worden de Bestuursrapportages niet meer alleen informatie achteraf, maar ook sturend 
op doelen en prestaties. Met bijsturing op resultaten, middelen of in de tijd.

Om voldoende wendbaar te kunnen zijn worden medewerkers minder aan vaste processen 
of werkzaamheden gekoppeld, maar worden ze daar ingezet waar resultaten gerealiseerd 
kunnen en moeten worden. We halen ze weg bij werkzaamheden waar onvoldoende 
vooruitgang wordt gerealiseerd. Zo blijven we flexibel en kunnen adaptief programmeren 
om te sturen op de watertransitie.
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DEEL 1

BELEIDSVELDEN 
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2. Watersysteem

Het beleidsveld Watersysteem omvat de inrichting, beheer en onderhoud van 
watersystemen, vergunningverlening en handhaving, Keur en beleid, innovatie en strategie 
met betrekking tot watersysteembeheer.

2.1 Voldoende Water

Het doel van de watertransitie is een toekomstbestendige (grond)waterhuishouding in 2050. 
Aanvulling en onttrekking van grondwater zijn in balans en laten een positieve trend zien; 
het grondwater wordt niet meer uitgeput. Droogte en overlast door een klimaat met meer 
extremen treden nog steeds op. Maar we hebben samen met de gebiedspartners een 
nieuwe waterhuishouding ontwikkeld en ingericht, waarmee we slimmer en sneller kunnen 
anticiperen op periodes met te veel of te weinig water. De effecten van deze extremen zijn 
daarmee minimaal. 
Dit traject naar 2050 is ontwikkeld aan de hand van drie sporen:

1. Meer water conserveren.
2. Minder grondwater gebruiken.
3. Slimmer en sneller sturen om de effecten van periodes met te weinig water 

(droogte) te minimaliseren.

Doelstellingen 2027
Spoor 1: meer water conserveren
1. 15% reductie totale jaarlijkse afvoer in bebouwd gebied t.o.v. 2017 
2. 15% reductie totale jaarlijkse afvoer in beekdalen t.o.v. 2017 
3. 25% reductie jaarlijkse afvoer van flanken t.o.v. 2017 
4. 40% reductie jaarlijkse afvoer van hoge koppen t.o.v. 2017 

Spoor 2: Minder grondwater gebruiken
1. Standstill ondiepe onttrekkingen t.o.v. 2021 
2. < vergunde m³ t.o.v. 2021 

Spoor 3: Slimmer en sneller sturen 
De effecten van periodes met te weinig en te veel water zijn geminimaliseerd door slimmer 
en sneller te sturen in het watersysteem.

Strategie
De strategie bestaat uit de volgende aanpak:
1. De activiteiten uit programma Leven-de-Dommel en de droogte/motorkap aanpak gaan 

met een tijdelijk team in 2022 door. De gestarte acties kunnen afgerond en structureel 
gemaakt worden. Daarna is meer zicht op de benodigde capaciteit en welke activiteiten 
plaats kunnen vinden via de gebiedsgerichte aanpak en/of voor het gehele gebied. We 
vervolgen ook het nemen van conserverende maatregelen op de flanken bij 
uitvoeringsprojecten (oranje gebieden in de kaart op blz. 12). Mogelijke kansen en 
nieuwe ontwikkelingen zullen in de vorm van scenario’s aan het bestuur worden 
voorgelegd. Op deze wijze worden expliciete keuzes voorgelegd en genomen.

2. In 5 bovenstroomse gebieden trekken we een integrale gebiedsgerichte aanpak (GGA) 
conform de maatwerkovereenkomst met de provincie Noord-Brabant (MOK) (blauwe 
gebieden in de kaart op blz. 12; bij ’s-Hertogenbosch is het een samenwerking van 
Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel, dagelijkse projectleiding ligt bij 
Waterschap Aa en Maas). De waterdoelen staan centraal samen met de 
waterafhankelijke natuur (groen/blauwe opgave). De opgave is een toekomstbestendige 
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inrichting van de KRW en de N2000 gebieden (uitbreidingsopgave). Door de ruimtelijke 
impact is de opgave een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw nadrukkelijk 
onderdeel van de GGA maar daarnaast  zal invulling van de energietransitie, de 
woningbouwopgave, het Deltaplan biodiversiteit, de bossenstrategie, etc in de ruimtelijke 
afwegingen meegenomen worden. Onder de waterdoelen valt ook de watertransitie in 
het bebouwde gebied. 
De ligging van deze gebieden op de hogere droge delen van ons beheergebied is 
gunstig voor de start van de watertransitie. Daarnaast ligt er een grote KRW opgave in 
deze gebieden en hebben we goede relaties opgebouwd vanuit de eerdere projecten.

3. In het Convenant Grondwater is afgesproken dat de gebiedspartijen in 2027 per 
deelstroomgebied geactualiseerde data en kaartbeelden hebben van de actuele 
waterbalans en de gewenste waterbalans. Met daarbij ook de (gewenste) impact van 
o.a. Vlaanderen en effluent in deze waterbalans op deelstroomgebiedsniveau. Daarmee 
ontstaat er de komende jaren per deelstroomgebied een door de partijen gedragen 
bundeling van activiteiten om de gewenste waterbalans te kunnen realiseren en te 
bewaken (inclusief de financiële consequenties voor alle partijen). De waterschappen 
nemen het voortouw in dit proces en verwachten dat de andere partijen hun bijdrage 
leveren. 
Als aanpak zullen we in 1 van de GGA gebieden starten om, naast de opgaven conform 
de MOK, ook het herstel van de waterbalans met de gemeenten en overige 
gebiedspartners als extra opgave centraal te stellen. Met daarbij als doel een positieve 
ontwikkeling richting de gewenste grondwatervoorraad in 2027-2050. 
Gezamenlijk wordt onderzocht hoe dit aangepakt kan worden en met welke nieuwe 
instrumenten. In de aanpak wordt het volgende meegenomen: een bovengrens 
(calamiteit te nat), ondergrens (calamiteit te droog), actuele waterbalans (meetnet/data 
die er nodig zijn), integrale aanpak met opgave Schoon Water (zoals bijv. aanpak 
blauwe knooppunten), aanpak overstorten, (kleine) onttrekkingen, wateroverlast, 
afkoppelen, etc. De ervaringen zullen uitgerold worden naar de andere GGA gebieden 
en/of indien mogelijk vlakdekkend in ons gebied.

4. In de GGA gebieden waar derden een trekkende rol vervullen (geel-groen gebieden in 
de kaart op blz.12), is het waterschap uiteraard betrokken. Die betrokkenheid zal 
responsief/faciliterend zijn. Daarmee wordt bedoeld: het waterschap zal met name 
ondersteunen, loslaten en toetsen. 
De trekker staat aan de lat voor het organiseren van de juiste kennis en inbreng op alle 
facetten van het gebiedsproces, zo nodig door het inhuren van gespecialiseerde 
adviesbureaus. Het behalen van de resultaten is de verantwoordelijkheid van de trekker. 
De focus ligt op het behalen van de KRW.
Het waterschap geeft de ruimte aan de trekker door vooraf aandachtspunten/eisen mee 
te geven en achteraf te toetsen of hier aan is voldaan. Waar dit nog niet voldoet is het 
aan de trekker om deze punten op te lossen. Het waterschap blijft het bevoegd gezag en 
is verantwoordelijk voor de belangenafweging en besluitvorming bij wijziging van de 
inrichting of activiteiten in het oppervlaktewaterlichaam. De rolinvulling van het 
waterschap kan beschouwd worden als een combinatie van rechtmatige overheid en 
participerende overheid.  
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5. In de 3 stedelijke gebieden Eindhoven, Tilburg en een landelijke gemeente stimuleren 
we actief de aanvulling van het grondwater bij de uitvoeringsagenda van de gemeente. 
We nemen geen verantwoordelijkheden over maar zorgen voor voldoende ruimte binnen 
de organisatie om te kunnen handelen als een pro-actieve partner.     

6. De actiepunten uit het Convenant Grondwater van het Breed Bestuurlijk overleg 
Grondwater (BBG) voeren we uit, zoals met Brabant Water een project (diep)infiltratie en  
een pilot hergebruik van gezuiverd afvalwater (effluent), en een aanpak voor  de 
verschillende onttrekkingen in Brabant.

De 5 MOK-gebieden waar Waterschap De Dommel trekker is (blauwe gebieden), zijn:

GGA – gebieden MOK-trekkersgebieden
GGA Kempenland 1. Aa of 

Goorloop+Dalemstroompje
GGA Leenderbos, Groote Heide en De 
Plateaux

2. Bovenlopen Keersop

3. Dommeldal                           
4. Beekloop

GGA Strabrechtse Heide 5. Sterkselse Aa                       
Overige gebiedsprocessen
GGA Vlijmens Ven, Moerputten & 
Bossche Broek

Bossche Broek (met Aa en Maas)

Gebieden Trekker derden (gele gebieden):
• GGA Kampina en Oisterwijkse vennen
• GGA Regte Heide & Riels Laag
• GGA Strabrechtse Heide & Beuven
• GGA Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen
• Deelgebieden in GGA Kempenland (nog af te stemmen met gebiedspartners):

- Brongebied Run
- Landschotse Heide 
- Verbreding Kleine Beerze 
- Brongebied Reusel-Raamsloop
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Overige gebiedsprocessen Trekker derden:
• Rosephoeve 
• Tongelreep-Warmbeek (trekker gezocht)
• Leijen (diverse particuliere initiatiefnemers)
• Oirschotse Heide (nog af te stemmen met gebiedspartners)

Resultaten
Resultaten via de integrale gebiedsgerichte aanpak van 5 gebieden waaronder 1 gebied 
inclusief herstel grondwaterbalans.

De GGA is een integrale aanpak voor Voldoende Water, Schoon Water en Droge Voeten. 

a) Gebiedsprocessen GGA, trekker waterschap

Resultaten 2022 met doorloop naar 2023:

In 5 GGA-gebieden is een gezamenlijke start gemaakt met het gebiedsproces. Er is een 
organisatie ingericht en met alle partners (landbouw, natuur, stedelijk) is een gedeeld 
beeld over de opgaven. 
De GGA in het gebied is georganiseerd met een ambtelijke en bestuurlijke 
vertegenwoordiging. De stuurgroep is actief (bestuurlijk). 
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Voor de groen/blauwe opgave is het streef/toekomstbeeld gereed. Daarbij wordt het 
herstel van de grondwaterbalans als streven meegenomen maar zullen we in 1 van de 5 
gebieden daadwerkelijk meteen starten.
Samen met de input van de overige opgaven is het speelveld van doelen/opgaven en 
belangen van alle partners in beeld gebracht. 
Er is (bestuurlijk) commitment over de doelen/opgaven en aanpak. Nieuwe vormen van 
bestuurlijke consultatie en besluitvorming zijn toegepast. 
Er is een start gemaakt met de vertaling van doelen naar concreet beleid, opgaven, 
kaders en instrumenten t.b.v. projectmatige aanpak. De uitvoeringsstrategie is met 
partners verkend en afgestemd.

Benodigde werkzaamheden
De huidige projectteams werken aan het afronden van de huidige en nieuwe KRW 
opgaven met verbreding naar de flanken. Voor de gebiedsprocessen GGA zullen nieuwe 
integrale teams in de gebieden starten om het totale proces te coördineren, contacten te 
onderhouden met het gebied, partners en provincie, bestuurlijke overleggen te 
organiseren en voor te bereiden. Er worden inhoudelijke voorbereidingen met of in 
afstemming met partners uitgewerkt. Coördinatie voor grondaankoop of alternatieven 
wordt georganiseerd evenals de verkennende gesprekken met de ondernemers over 
toekomstwensen/perspectief.   
Er is advies nodig voor de inhoud, voor (bestuurlijke) gebiedsafspraken (hydrologie, 
ecologie, jurist, communicatie) en voor innovatieve en alternatieve instrumenten.  
Daarnaast zullen de medewerkers van beleid, beheer, onderhoud, externe plannen, 
vergunningverlening en toezicht aan de GGA meewerken.  
Extra inzet voor stedelijk water (‘verbindingsofficieren uit het WBP’), ter ondersteuning 
van de gemeenten en voor het opstellen van aanpak stedelijk water, zal nodig zijn maar 
wordt bepaald na de ervaringen in het gebied onder b.  

Benodigde middelen
€ 1.080.000 (indicatief 12 fte x € 90.000).

b) Een GGA gebied inclusief herstel grondwaterbalans

Resultaten 2022 met doorloop naar 2023:

Voor dit deelstroomgebied is samen met partners een waterbalans opgesteld om te 
onderzoeken of en hoe herstel mogelijk is. In de samenwerking wordt voor de opgave, 
de data en instrumenten/interventies sterk ingezet op innoveren en experimenteren, en 
minder op “(be)studeren”.
Er is bestuurlijk commitment over de opgave GGA en het herstel van de 
grondwaterbalans.
Er zijn geactualiseerde data en kaartbeelden van de actuele waterbalans en de 
gewenste waterbalans. Met daarbij ook de (gewenste) impact van o.a. Vlaanderen en 
effluent in deze waterbalans op deelstroomgebiedsniveau. 
De partners in het gebied zijn actief betrokken bij het opstellen van de kaartbeelden, het 
verzamelen van data en de gewenste balans. 
In dit deelstroomgebied is geoefend met interventies die nodig zijn om de gewenste 
grondwatervoorraad mogelijk te maken ((kleine) onttrekkingen, beleidsregels voor 
beregening, drainages, afkoppelen, technische innovaties, slim sturen, inzet Bedrijf 
Bodem Waterplannen (BBWP’s) en andere instrumenten).
De samenwerking met gemeenten is opgezocht voor ondersteuning en opties aanpak 
stedelijk water.  
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Verkend is hoe de waterdoelen integraal worden aangepakt in dit gebied 
(waterkwaliteitsverbetering ten behoeve van schoner water, blauwe knooppunten, 
overstorten). 
In het Convenant Grondwater is opgenomen dat landbouw en waterschappen samen 
verkennen welke technische innovaties er zijn om minder grondwater te gebruiken 
inclusief andere gewaskeuze in kader van BBWP. In 2022 worden op kleine schaal in dit 
deelstroomgebied met de landbouw innovaties verkend en indien mogelijk toegepast 
met als doel dat succesvolle innovaties in 2027 beschouwd worden als standaard (best 
practice).

Benodigde werkzaamheden 
Voor deze opgave zal een compact team van medewerkers met focus en contacten in 
het gebied ingezet worden, aangevuld met expertise uit de gehele organisatie. 

Benodigde middelen
€ 450.000 (indicatief 5 fte).
    

c) Gebiedsprocessen GGA, trekker derden 

Resultaten in 2022 met doorloop naar 2023:

Het waterschap heeft de trekkers/partners ondersteund met een faciliterende en 
toetsende rol. Er zijn 10 GGA gebieden die door derden worden getrokken. 
   
Samen met de provincie en trekkers/partners is wat we willen en hoe dat te bereiken in 
deze GGA gebieden scherper gemaakt.

In 2022 zal enig inzicht zijn verkregen in de haalbaarheid van de realisatie van de KRW 
doelstellingen in 2027. Belemmeringen worden inzichtelijk gemaakt en met 
oplossingsscenario’s aan het bestuur voorgelegd.

Benodigde werkzaamheden
In 10 GGA gebieden zijn andere partijen trekker van het proces en de doelen waaronder 
de waterdoelen. De afgelopen jaren is al veel ervaring opgedaan in de samenwerking 
met derden in de N2000, NNB en EVZ gebieden. Hierop bouwen we verder. 
De projectplannen, analyses, onderzoeken, vergunningaanvragen van deze partners 
zullen hydrologisch, juridisch, projectmatig en financieel getoetst worden door het 
waterschap. Ook zullen de partners gefaciliteerd worden met de juiste kaders en 
uitgangspunten aan de voorkant van het proces. Besluitvorming over watermaatregelen 
zal uiteindelijk door het waterschap als bevoegd gezag genomen dienen te worden.      
Conform de afspraken met de provincie in de MOK ligt de verantwoordelijkheid voor de 
resultaten bij de partner. Deze verantwoordelijkheid wordt niet overgenomen en 
ondersteunen is in dit geval niet meer dan faciliteren en toetsen. In plaats van 
gespiegelde teams met hydrologen en ecologen van de partner, het waterschap en het 
bureau zullen we nu meer vertrouwen op de expertise van partners. Ook kunnen 
partners een extern bureau om hydrologisch advies vragen. Omdat het 10 gebieden 
betreft met daarbinnen vaak deelgebieden/-plannen is voor het faciliteren en toetsen 
extra inzet nodig.  

Benodigde middelen 
€ 450.000 (5 fte indicatief).
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d) Innovatie, strategie, nieuwe instrumenten, grondwaterdeskundigheid en integraal 
(waterkwaliteits)beleid

Resultaten 2022 met doorloop naar 2023:

In 2022 worden, op basis van de ervaringen uit de lopende projecten en de GGA 
gebiedsprocessen, interventies ontwikkeld die de gewenste grondwaterbalans nodig 
heeft. 
Er zijn complexe beleidskeuzes voorbereid (omgaan met gewaskeuzes, 
ecosysteemdiensten, alternatieven voor grondbeschikbaarheid, risico’s, gevoeligheid 
intensieve buien en droogte, het beregeningsbeleid, kanovaart, kleine onttrekkingen). 
Onderzocht wordt of de inzet van het huidige instrumentarium voldoende is voor de 
beleidskeuzes. Er wordt uitgewerkt hoe dit, vrijwillig maar niet vrijblijvend, kan worden 
ingevuld. Ook in de tijd.
Het grondwaterbeleid is geactualiseerd met innovatieve instrumenten en bestuurlijk 
vastgesteld.  
Onderzoek is uitgevoerd naar het functioneren van het grondwatersysteem/herstel, de 
kansen voor de landbouwstructuur en –transitie.
Alternatieve vormen van dataverzameling zijn toegepast. 
Nieuwe instrumenten en formats zijn ontwikkeld op gebied van hydrologie en 
ecosysteemdiensten. Er is een aanpak voor de kleine onttrekkingen opgesteld en 
toegepast in het GGA gebied met grondwaterherstel.
Er is voor deze vraagstukken innovatie en nog veel (aangepast) beleid en bestuurlijke 
besluitvorming nodig (zowel intern als samen met provincie) met hulp van strategische 
adviseurs. De dialoog en besluitvorming hiervoor worden georganiseerd. 

Benodigde werkzaamheden
Het huidige team van hydrologen dient te worden uitgebreid met extra capaciteit en 
kennis op het gebied van grondwater. Er zijn innovators, strategische adviseurs en 
integrale beleidsmakers nodig voor de strategische, beleidsmatige uitwerking,  
advisering én toepassing/implementatie op (deels) nieuwe beleidsterreinen (grondwater, 
landbouw, ruimtelijke ordening, stedelijk water, waterkwaliteit). De samenwerking met 
partners, burgers en het bedrijfsleven is noodzakelijk voor creatieve, ongebruikelijke, 
alternatieve oplossingen, de zogenaamde Bold Solutions en Gamechangers. Op de 
traditionele wijze werken en eerst (intern) studies uitvoeren zal vervangen en aangevuld 
moeten worden met experimenteren, leren en bijsturen.      
Dit geldt ook voor de inzet van digitale transformatie voor alternatieve data en 
informatieverzameling. 
Ten aanzien van grondeigenaren is een nieuw perspectief nodig met bijbehorende 
verdienmodellen. Voor de ontwikkeling van strategieën en instrumenten is overleg en 
samenwerking met provincie Noord-Brabant/Rijk nodig. 
 
Er is versterking nodig op grondwaterkennis, waterkwaliteit en andere strategische 
onderwerpen. Strategische adviseurs/innovators/beleidsmakers op het raakvlak van 
plannen/beleid en uitvoering (denkers en doeners) zijn schaars. Indien de adviseurs 
geworven kunnen worden kan begonnen worden met de uitwerking van nieuwe 
instrumenten en innovatieve werkwijzen. 

Benodigde middelen
€ 450.000 (5 fte indicatief).   

Medefinanciering door provincie:
De provincie en het waterschap staan conform de MOK gezamenlijk en gelijkwaardig 
aan de lat voor de extra benodigde capaciteit voor de GGA. Dat betekent dat onze inzet 
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(van waterschapsmedewerkers in de gebieden) gepaard gaat met een evenredige inzet 
vanuit de provincie. 
De onderdelen a, c en d vallen onder de MOK en worden voor 50% vergoed door de 
provincie Noord-Brabant. Dit betekent dat de netto bijdrage voor Waterschap De 
Dommel voor deze onderdelen € 990.000 bedraagt (zijnde 50% van € 1.980.000). 
De kosten voor onderdeel b (pilotgebied inclusief herstel grondwaterbalans, € 450.000) 
komen volledig voor rekening van het waterschap. De totale kosten voor Waterschap De 
Dommel komen hiermee uit op € 1.440.000.

Overige resultaten per spoor

Spoor 1: meer water conserveren

Resultaten 2022:
a) Er is een basismeetnet grondwater gerealiseerd.

b) Provincie en waterschappen hebben in het kader van de op te stellen 
uitvoeringsagenda’s vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA) in 2022 
met alle gemeenten in Brabant eenduidige afspraken gemaakt op welke wijze het 
bebouwde gebied een bijdrage levert aan het gewenste effect in 2027 (afspraak 
Convenant Grondwater).

c) Waterschappen zetten het overleg met gemeenten voort hoe de grondwateraanvulling 
in stedelijk gebied verder kan worden gestimuleerd, onder meer door afkoppeling waar 
dat hydrologisch gezien mogelijk is en door het aanpassen van de Keur (afspraak 
Convenant Grondwater).

d) In de 3 stedelijke gebieden Eindhoven, Tilburg en een landelijke gemeente wordt de 
huidige samenwerking in het kader van de klimaatagenda verstevigd doordat er meer 
focus en tijd beschikbaar is. Door een pro-actieve rol te pakken zullen we specifiek de 
doelstelling (15% reductie jaarlijkse afvoer in bebouwd gebied) agenderen. In 2022 is er 
inzicht in het bestuurlijke commitment en haalbaarheid in deze gebieden.  

Een verkenning naar het opzetten van een uitvoeringsorganisatie voor de inrichting van 
landschapspark Pauwels in Tilburg is gestart in 2021. Keuzemogelijkheden worden 
bestuurlijk voorgelegd in 2022. 

e) De activiteiten uit programma Leven-de-Dommel en de droogte/motorkap aanpak gaan 
met een tijdelijk team in 2022 door.

f) De Klimaatbufferregeling en Afkoppelverdubbelaar worden voorgezet in 2022 via de 
reguliere organisatie.  

. 
g) Het nemen van conserverende maatregelen op de flanken bij uitvoeringsprojecten 

(oranje gebieden in de kaart op blz. 12). Mogelijke kansen en nieuwe ontwikkelingen 
zullen in de vorm van scenario’s aan het bestuur worden voorgelegd. Op deze wijze 
worden expliciete keuzes voorgelegd en genomen.
We plaatsen 50-70 stuwen in B- en C-watergangen die in ons eigendom zijn en 
stemmen het operationeel beheer af met de aangelanden. 
10-12,5 kilometer watergangen worden gedempt, verondiept of er worden stuwen 
geplaatst. De gestarte acties kunnen afgerond en structureel gemaakt worden. Daarna 
is meer zicht op hoe activiteiten plaats kunnen vinden via de gebiedsgerichte aanpak en 
of voor het gehele gebied en wat daar voor nodig is.
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Benodigde middelen 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de bestaande capaciteit en extra capaciteit 
vanuit het transitiefonds (€ 100.000). Op de extra ondersteuning van de stedelijke gebieden 
na. Om de zeer ambitieuze doelstelling van 15% afkoppelen te halen is extra inzet nodig, 
zie hiervoor paragraaf 3.1. Schoon Water.  

Spoor 2: minder grondwater gebruiken

In het Convenant Grondwater is opgenomen dat de waterschappen in samenhang met een 
reductie van het grondwatergebruik in de totale breedte (alle onttrekkingen) ook het 
beregeningsbeleid en het beleid ten aanzien van kleine onttrekkingen gaan herzien, in 
samenhang met het gebruik van oppervlaktewater voor beregening. Uitgangspunt daarbij is 
het gebiedsgericht vergroten van de grondwateraanvulling om zodoende ook per gebied 
minder snel tegen een beregeningsverbod aan te lopen (grondwatervoorraad als spaarpot). 
Eind 2021 is voor beide dossiers (beregening en kleine onttrekkingen) een analyse 
uitgevoerd en ligt er een voorstel voor de koers op beide dossiers. De waterschappen 
nemen hierin het initiatief samen met de gebiedspartners.

Resultaten 2022:
a) De kleine onttrekkingen zijn in beeld gebracht. Om dit te kunnen zal een alternatieve 

aanpak en digitale transformatie toegepast moeten worden. Ook kan gedacht worden 
aan een combinatie van inventariseren en data analytics. 

b) Het beleidsvoornemen is een stand still af te kondigen in deelgebieden of 
gebiedsdekkend. De vastgestelde koers die eind 2021 gereed is, wordt uitgevoerd. 

c) Er is een aanpak uitgedacht om kleine onttrekkingen terug te brengen.
d) De grote watergebruikers in het Dommelgebied zijn bekend en de vraag en aanbod van 

de gewenste waterkwaliteit en –kwantiteit nu en in de toekomst zijn in beeld gebracht.

Benodigde middelen
De benodigde capaciteit komt uit de bestaande organisatie samen met de strategische 
adviseurs en innovators en het team voor de GGA inclusief herstel grondwaterbalans.  

Spoor 3: slimmer en sneller sturen

Resultaten 2022:
a) In 100% van de bestemmingsplannen vraagt het waterschap in het advies aandacht 

voor de aanvulling van het grondwater.
b) Voor 50-60 locaties in A-watergangen zijn de rijplaten vervangen door structurele 

maatregelen zoals drempels en stuwen.
c) 50-70 nieuwe of aangepaste stuwen (incl. vistrappen) in A-watergangen.
d) 40-50 stuwen zijn geautomatiseerd.
e) Draaiboek piekbuien is opgesteld en het handelingsperspectief droogte is ge-updatet.
f) In 2022/2023 maken we de streefpeilen, conserveringsmarges en huidige waterstanden 

per watergang/stuw digitaal inzichtelijk voor het tactisch/operationeel beheer. We stellen 
vast hoe deze informatie effectief per doelgroep kan worden geraadpleegd en kan 
worden toegelicht. 

g) Er is onderzocht of het effectiever inzetten van gestuurde waterbergingen om water vast 
te houden mogelijk is. 
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h) Met behulp van digitale transformatie wordt onderzocht of de weersvoorspelling 
gekoppeld kan worden aan bijv. vochtgehalte bodem (opslagcapaciteit) en 
stuwinstellingen (geautomatiseerd).

i) Waterklik wordt verder in de organisatie geïmplementeerd. Met de actuele stand (real 
time) van het watersysteem kan, in plaats van het weekbericht, nog beter geanticipeerd 
worden op eventuele weersveranderingen. Via een app worden de geautomatiseerde 
stuwen op basis van deze actuele informatie door de beheerders bediend. Onderzocht 
wordt hoe de volgende fase ontwikkeld kan worden voor sturing per cluster of op basis 
van voorspelde peilen.  
De stand van het onderhoud van het watersysteem wordt voor steeds meer onderdelen 
in Watermaatje zichtbaar gemaakt. Daarna wordt de informatie gekoppeld aan de 
Perceelwijzer.  

Benodigde middelen
De benodigde capaciteit komt uit de bestaande organisatie en middelen voor digitale 
transformatie. 
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2.2 Droge Voeten

In 2050 hebben we een toekomstbestendige waterhuishouding. Het systeem is in balans 
met de omgeving en kan periodes van droogte én een teveel aan water goed opvangen. In 
de stad zijn de openbare ruimte en bebouwing aangepast aan het veranderde klimaat.
In 2050 wordt schade door overstromingen van kapitaalintensieve functies, door goede 
samenwerking met gemeenten en provincies, in de ruimtelijke ordening zoveel mogelijk 
voorkomen. Daarbij is het waterschap duidelijk over wat iedereen aan bescherming van het 
waterschap mag verwachten en waar men zelf voor aan de lat staat. De beekdalen zijn 
klimaatrobuust ingericht; de grenzen en regels zijn voor iedereen duidelijk.

De doelstellingen op het thema Droge Voeten zijn drieledig:
1. Voorkomen van overstromingen. 
2. De gevolgen beperken van overstromingen.
3. Een goede crisisbeheersing als het tóch misgaat.

1. Voorkomen van overstromingen
Uitgangspunt is de watersysteemtoets (Nationaal Bestuursakkoord Water NBW),
die zichtbaar maakt waar het watersysteem wel of niet aan de norm voldoet. 

Nieuwe regionale keringen
Uit de watersysteemtoets 2018 kwamen twee locaties bij Vught naar voren die beschermd 
moeten worden met een regionale kering vanwege de hoge schades bij een eventuele 
doorbraak (Pestdijk en Beukenhorst).  
In 2022 wordt de verkenning uitgevoerd binnen bestaande middelen en capaciteit. De 
middelen voor de uitvoering zijn nog niet geraamd en volgen uit de verkenning, net als de 
benodigde grondverwerving, procedures, werkzaamheden en tijdpad. In 2022 zijn de 
verkenningen uitgevoerd op basis waarvan het gesprek zal starten met de provincie Noord-
Brabant. De provincie bepaalt als bevoegd gezag de termijn waarop de regionale keringen 
conform de normering op orde dienen te zijn.  

HOWABO
De waterschappen Aa en Maas en De Dommel zijn samen met de gemeenten, 
Rijkswaterstaat en provincie als partners het proces gestart rondom de hoogwateropgave 
Den Bosch. De opgave is een omvangrijk en complex vraagstuk dat alle partners raakt. Het 
vormgeven van het (samenwerkings-) proces vraagt tijd en wordt zorgvuldig met de 
partners vormgegeven.   
Voor het verkennen van mogelijke oplossingen voor de hoogwateropgave worden drie 
sporen gevolgd. De betrokken partijen kiezen ervoor om voldoende tijd (2021-2023) uit te 
trekken voor de verkenning van het ruimtelijke spoor (spoor 2) en het adaptiespoor (spoor 
3). Het is nadrukkelijk de bedoeling om gelijktijdig, waar mogelijk, quick wins uit te werken, 
en de praktische uitwerking van het spoor slim watermanagement (spoor 1) in te zetten.
In 2022 wordt het samenwerkingsproces vorm gegeven en vastgelegd in  
samenwerkingsafspraken. 
In 2022 zijn quick wins en/of oplossingen vanuit slim watermanagement geïnventariseerd 
en in een bredere context van riviermanagement geplaatst.    

Overige keringen
In 2022 wordt gestart met de uitvoering van het meerjarenrealisatieprogramma overige 
keringen. Tijdens de komende planperiode (2022-2027) worden de meest risicovolle 
keringen aangepakt. In de daarop volgende planperiodes volgt de rest van de overige 
keringen. In 2022 wordt het realisatieprogramma gecommuniceerd aan belanghebbenden 
en is de wijze waarop participatie zal plaatsvinden kenbaar gemaakt. De 



20

programmastructuur wordt opgezet en de scope van de eerste projecten bepaald (de 
initiatiefase van het project).  
Gelijk met het realisatieprogramma wordt kleinschalig onderhoud toegepast op de 
risicovolle locaties. 
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De resultaten voor 2022:
- Regionale keringen: verkenning gereed voor 2 nieuwe locaties regionale keringen.
- HOWABO: in 2022 wordt het samenwerkingsproces vorm gegeven en vastgelegd in 

samenwerkingsafspraken en zijn quick wins en/of oplossingen vanuit slim 
watermanagement geïnventariseerd.    

- Zomerpiekbuien: met partners wordt een specifieke casus uitgewerkt en samenwerking 
en rolverdeling verkend. In 2022 wordt het ontwerpplan vastgesteld.

- Overige keringen: meerjarenprogramma vastgesteld, gecommuniceerd en uitvoering is 
gestart conform planning.

- De voorlichting/communicatie over de betekenis van normloze beekdalen en 
reserveringsgebieden voor waterberging wordt in 2021 opgepakt en voortgezet in 2022.

Benodigde middelen
Voor HOWABO is voor 2022 € 75.000 opgenomen.
Voor overige keringen is € 10,3 mln. opgenomen t/m 2027 inclusief benodigde capaciteit 
(indicatief 5 FTE).

2. De gevolgen beperken van overstromingen

Uitvoeringsagenda’s voor (ruimtelijke) klimaatadaptatie bij gemeenten

Het waterschap ondersteunt gemeenten gericht met kennis en organisatievermogen om te 
komen tot een concrete uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda moet leiden tot een 
gezamenlijk kader voor beleid, inzet instrumenten en middelen. Onderdeel van het 
opstellen van de uitvoeringsagenda met gemeenten is inzicht in de schades bij 
overstroming of er gebieden overstromen wat maatschappelijke ontwrichting veroorzaakt. 
Bij het opstellen van de uitvoeringsagenda wordt bepaald of deze knelpunten opgelost 
dienen te worden en het beschermingsniveau aangepast dient te worden.

Boven-normatieve opgave zomerpiekbuien
Hoe gaan we om met boven-normatieve opgaven ten gevolge van het risico op 
zomerpiekbuien op plaatsen waar stad en land en de verantwoordelijkheid van overheden  
gemeente/waterschap/provincie samen komen? Hiervoor wordt in 2022 met partners een 
specifieke casus uitgewerkt.

Er is een grote samenhang met het onderdeel Voldoende Water, doordat maatregelen om 
wateroverlast te voorkomen bij gemeenten in veel gevallen gelijktijdig ook voor het 
vasthouden en infiltreren (sponswerking in de stad) zijn.  

Het stedelijk gebied wordt integraal meegenomen in die gebieden waar het waterschap 
trekker is in de gebiedsgerichte aanpak. 

Deze gebieden zijn de bovenlopen van het beheergebied van Waterschap De Dommel. De 
focus is gericht op waterconservering waarbij het waterschap als trekker optreedt. DB-leden 
gaan als gebiedsportefeuillehouders actief in gesprek met wethouders Water en Ruimtelijke 
Ordening van deze gemeenten. Inzet is om klimaatadaptatie hoog op de bestuurlijke 
agenda’s te krijgen en voorbij de vrijblijvendheid te helpen. Nieuwe netwerken (bestuurlijk 
en ambtelijk, bijvoorbeeld op gebied van ruimtelijke ordening en de gebiedsgerichte 
aanpak) worden aangeboord en gemeenten krijgen goede voorbeelden te zien van 
initiatieven die voorop lopen met klimaatadaptatie. De stevigheid van het acteren van het 
waterschap als activerende overheid hangt af van de urgentie in het gebied en de 
bereidwilligheid van betrokkenen.
 



22

De resultaten voor 2022:
De lopende activiteiten uit programma Leven-de-Dommel en de droogte/motorkap aanpak 
worden geïntegreerd in de nieuwe programmering:
• Sponswerking in bebouwd gebied vergroten. In de praktijk en in gemeentelijke plannen.
• In 70% van onze gemeenten zijn klimaatstresstesten vertaald in een klimaatagenda en 

verankerd in gemeentelijk beleid.
• In samenwerking met betrokken partijen zijn aan de randen van bebouwd gebied tot en 

met 2022 in totaal zeker 10 klimaatbuffers ingericht waarmee overtollig stedelijk water 
kan infiltreren of worden gebruikt voor andere functies (en kan hiermee een oplossing 
zijn voor knelpuntlocaties zomerpiekbuien).

Handelingsperspectief hoe om te gaan met spanning Droge Voeten – Voldoende Water
Het doel om water vast te houden voor grondwateraanvulling staat op gespannen voet met 
het doel om wateroverlast te voorkomen. Om deze dunne lijn steeds beter te bewandelen 
en open te zien over wat wel en niet haalbaar is in het voorkomen van wateroverlast door 
zomerpiekbuiten, stellen we een handelingsperspectief op.
Het waterschap gaat tevens in gesprek met partners over (meer acceptatie van) 
wateroverlast. Gelijktijdig wordt in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Brabant 
gewerkt aan een ruimtelijke vertaling van het klimaatrobuuste beekdal naar grenzen en 
regels. 

Benodigde middelen
Voor aanpak zomerpiekbuien is € 500.000 opgenomen. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd binnen de reguliere capaciteit.

3. Een goede crisisbeheersing als het tóch misgaat 
We houden de crisisorganisatie op orde. We continueren onze rol in de Veiligheidsregio. 
De bestaande natschaderegelingen, waaronder de schaderegeling ten behoeve van 
tijdelijke droogtemaatregelen blijven we continu verbeteren.

Wateroverlast  
Naar aanleiding van de wateroverlast van juli 2021 zijn diverse leerpunten uitgezet in acties 
en trajecten. Het betreft onder andere: 

• Evaluatie samenwerking intern en met externe partijen. 
• De afhandeling schadeclaims.
• Afstelling Crevecoeur met Waterschap Aa en Maas. 
• Evaluatie huidige schaderegelingen.
• Effect peilstijgingen op RWZI’s. 
• Aanpassen/uitbreiden actieplan hoogwater door toevoegen zomersituatie (o.a. 

Drongelens kanaal, Boven-Dommel). 
• Het mogelijk effectiever inzetten van gestuurde waterbergingen om water vast te 

houden. 
• Beverprotocol evalueren op basis van ervaringen piekbuien.
• Hydrologische analyse.

Benodigde middelen
Dit wordt opgepakt binnen de reguliere capaciteit en middelen.
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2.3 Middelen (exploitatie en investeringen)

Toelichting belangrijkste verschillen Beleidsbegroting 2022 t.o.v. Voorjaarsnota 2022
Goederen en diensten is ca. € 0,9 mln. lager dan geraamd in de Voorjaarsnota. Dit verschil wordt 
veroorzaakt door een lagere raming voor ‘regeling uitvoeringsagenda klimaatadaptatie’. Deze 
regeling moet nog ontworpen en vastgesteld worden en zal derhalve naar verwachting in het 
eerste jaar nog niet tot een maximale bijdrage leiden.

Investeringen

Toelichting verschil Beleidsbegroting 2022 t.o.v. Voorjaarsnota 2022 
De investeringen Watersysteem betreffen de investeringen in het verbeteren van het 
watersysteem, onderhoudsinvesteringen aan het watersysteem en vervanging van materiaal, en 
het realiseren van de WBP-opgaven (restopgave WBP4 en nieuwe WBP5 opgaven).
De totale investeringsraming ligt in lijn met de raming in de Voorjaarsnota 2022. In de raming is 
voor WBP5 opgaven netto € 31,5 mln. opgenomen.

De totale netto investeringsraming van de Beleidsbegroting 2022 is te splitsen in:

- Voldoende water (incl. Leven-de-Dommel) € 38,4 mln.
- Droge Voeten (overige keringen, regionale kering Essche Stroom,

Hoogwatermaatregelen St. Oedenrode) € 18,9 mln.
- KRW € 28,5 mln.
- Onderhoud en materieel € 19,4 mln.

Exploitatie Watersysteem  (bedragen * € 1.000)
Begroting           

2022
Voorjaarsnota 

2022
Begroting          
2021 na 
wijziging

Rekening          
2020

Lasten Rentelasten 2.625 2.682 2.341 2.509
Afschrijvingen 5.294 5.351 4.605 4.665
Personeelslasten 75 105 75 87
Goederen en diensten 23.563 24.438 21.592 22.573

31.558 32.576 28.613 29.834

Baten Opbrengsten van derden 213 215 211 495
Bijdragen 449 481 1.020 733

Subtotaal Baten 662 696 1.231 1.227

Totaal Nettolasten 30.896 31.881 27.382 28.607

Omschrijving

Subtotaal Lasten

(bedragen x € 1.000)
JEV 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 e.v. Totaal

Watersysteem Totaal
Beleidsbegroting 2022 Uitgaven 26.705 28.034 37.988 11.925 31.869 38.076 25.506 200.102

Inkomsten -12.917 -12.346 -27.492 -3.941 -13.441 -14.381 -10.372 -94.889
Netto 13.788 15.688 10.496 7.984 18.428 23.695 15.134 0 105.213

Watersysteem Totaal
Voorjaarsnota 2022 Uitgaven 25.865 35.802 39.608 10.298 30.705 37.733 21.031 201.043

Inkomsten -10.335 -17.835 -29.782 -2.860 -13.524 -12.880 -10.146 -97.363
Netto 15.530 17.967 9.827 7.438 17.181 24.853 10.885 0 103.680

Watersysteem Totaal
Beleidsbegroting 2021 Uitgaven 31.037 43.888 25.152 8.431 6.468 13.470 0 0 128.447

Inkomsten -14.402 -24.118 -10.061 -3.502 -3.960 -2.600 0 0 -58.643
Netto 16.636 19.770 15.091 4.929 2.508 10.870 0 0 69.804
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2.4 Kansen / risico’s en getroffen beheersmaatregelen

Adaptief programmeren

De ambitie uit het WBP5 dient grotendeels vertaald te worden waarbij het nieuwe en andere 
manieren van werken en instrumenten vraagt. Dit levert kansen en mogelijkheden op. Tegelijk 
wordt veel van de organisatie gevraagd in een korte periode. De organisatie heeft tijd nodig voor 
de fase van onduidelijkheid en ontdekken wat de watertransitie precies gaat betekenen. De 
voortgang, effecten en risico’s worden gemonitord en gerapporteerd. Keuzes voor het bijsturen van 
resultaten worden aan het bestuur voorgelegd.   

Tempo en planning initiatieven derden 

Voor een deel van de KRW opgaven zijn we afhankelijk van het tempo en planning van de trekkers 
van andere GGA gebieden. We monitoren de voortgang en zullen indien nodig tijdig (bestuurlijk) 
voorstellen voorbereiden voor oplossingen.  De ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor de 
beschikbaarheid van grond kunnen hierbij helpen. 

Realisatie

Voor de nieuwe opgaven KRW, GGA en herstel grondwaterbalans is de beschikbaarheid van 
grond cruciaal. We weten dat er alternatieve instrumenten nodig zijn om de doelen te halen en 
perspectief te bieden aan grondeigenaren. De ontwikkeling van deze instrumenten is complex en 
tegelijk noodzakelijk voor voortgang. Het bestuur zal bij knelpunten via de reguliere rapportages 
geïnformeerd worden. 

De prijzen van aanbestedingen stijgen door de hoge kosten van energie en materialen. Voor de 
komende begroting vallen de consequenties nog mee. In de Voorjaarsnota 2023 zal aangegeven 
worden wat dit mogelijk betekent op de langere termijn.  
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3. Waterketen en Schoon Water

Het beleidsveld Waterketen en Schoon Water omvat de bouw, beheer en onderhoud van 
de zuiveringstechnische werken, de beheersing van lozingen en beleid, innovatie en 
strategie m.b.t. zuiveringsbeheer.

3.1 Schoon Water

Het programma Schoon Water krijgt vorm langs 3 sporen:
1. Ecologie versterken: we hebben in 2027 KRW maatregelen genomen voor verbetering 

van de waterkwaliteit en ecologie in de waterlichamen en het grondwater. 
2. Water minder vuil: de waterkwaliteit van het effluent wordt verder verbeterd en nuttig 

ingezet. Dit doen we door een verdergaande, gestructureerde aanpak van nieuwe 
stoffen en nutriënten door verdergaande zuivering van het effluent. Benedenstrooms 
wordt het effluent hergebruikt (een pilot) en bovenstrooms wordt het gebruikt als 
belangrijke voeding voor onze beken.

3. Minder water vuil: we verbeteren de waterkwaliteit van overige wateren door doelen te 
stellen binnen de gebiedsgerichte aanpak en samen met partners acties hierop te 
richten. Onderdeel hiervan is de aanpak van overstorten.

Spoor 1: Ecologie versterken
Het doel van de KRW is dat uiterlijk in 2027 alle maatregelen zijn uitgevoerd om het water 
in Europa schoon en gezond te krijgen en te houden, namelijk een goede chemische, 
ecologische of kwantitatieve toestand.

In het Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) 2022-2027 staat dat we, conform de KRW-
systematiek, alle KRW maatregelen uiterlijk in 2027 uitvoeren. In de praktijk handelen we 
vanuit het doel van de KRW om structureel herstel te realiseren. Onze opgave voor de 
KRW op gebied van water en natuur kan niet los gezien worden van andere 
maatschappelijke opgaven, zoals landbouwtransitie, biodiversiteit, woningbouw en 
energietransitie. Een integrale gebiedsgerichte aanpak vergroot de doelmatigheid van onze 
inspanningen en maakt optimaal gebruik van de energie in het gebied. Samenwerking met 
de provincie en andere partners in het gebied staat daarbij centraal. In 2027 wordt samen 
met alle partners de balans opgemaakt en verantwoording afgelegd over de genomen 
maatregelen.
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KRW-maatregelen SGBP3 – WBP5

Resultaten 2022

In onderstaande grafieken is de programmering tot 2027 zichtbaar gemaakt inclusief de 
omvang van het risico. De voortgang zal in de rapportages naar AB zichtbaar gemaakt 
worden. Indien de risico’s zullen optreden worden aan het bestuur keuzes voorgelegd om 
te versnellen. 

Benodigde middelen

De investeringen voor deze resultaten zijn opgenomen bij beleidsveld Watersysteem 
(KRW). Het betreffen integrale projecten die bijdragen aan de doelen Voldoende water, 
Droge voeten en Schoon water.

Maatregeltype [SGBP formulering] Eenheid
Totaal opgave 
(2010-2027)

SGBP 3             
(2022-2027)

[Onderzoek en vergroten van kennisbasis teneinde onzekerheid te verkleinen] stuks 26 3
Onderzoek naar effectiviteit van herstelmaatregelen o.b.v uitkomsten casussen KIWK 1
Onderzoek naar effect micro-verontreinigingen 1
Onderzoek zuurstofbevorderende maatregelen 1
[Vispasseerbaarheid vergroten (o.a. vispassages, sluisbeheer, het verwijderen van dammen)]
Kleine Beerze, Beeksche Waterloop, Boven Dommel, Run, Keersop-Beekloop stuks 95 52
Groote Aa-Buulder Aa, Nieuwe Leij-Pop L-Rov L-Voorstestroom,  Reusel-Raamsloop-Achterste Stroom
Spruitenstroompje-Roodloop, Kleine Dommel-Sterkelse Aa en Essche Stroom
[De bouw of verbetering van afvalwaterzuiveringsinstallaties] stuks 6 2
Rwzi Eindhoven 1
Rwzi Tilburg-Noord 1
[Verbeteren van de  hydromorfologische condities van waterlichamen anders dan vergroten van de 
vispasseerbaarheid ] km 295,7 130,3
Groote Beerze,  Nieuwe Leij-Pop L-Rov L-Voorstestroom, Essche Stroom, Gender, Ekkersrijt, Zandleij
Reusel-Raamsloop-Achterste Stroom, Hooidonske Beek, Tongelreep, Broekleij, Kleine Beerze, Run
Midden- en Beneden Dommel, Beeksche Waterloop, Grote Waterloop, Boven Dommel, keersop-Beekloop
Groote Aa-Buulder Aa en  Witte loop-Peelrijt
[GGOR-maatregelen ha 19880 9882
Aanpak verdroging TOPgebieden
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Aanleg waterberging 10 15 25
GGOR Topgebieden (NNP) 57 762 138 239 603 47 1.846
Integrale GGOR 300 810 1.110
Inrichten NNB 106,5 16,7 15,1 197 15,6 93,7 445
Inrichting waterlopen 7,2 3 3,8 6,7 3,7 3 3,5 3,3 34,2
Opheffen visbarrières 3 3 6 1 4 17
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Opheffen vismigratieknelpunten 

   

Hydrologisch herstel Natte Natuurparels
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Inrichten watergangen 
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Spoor 2: Water minder vuil
• Voor het doel Schoon Water wil het waterschap in 2027 de waterlopen van de Kaderrichtlijn 

Water (KRW) op orde hebben volgens de huidige KRW-systematiek. Waterschap De 
Dommel gaat in 2022 door met het investeringsprogramma om de zuiveringen van 
Eindhoven en Tilburg verder aan te passen om de kwaliteit van het effluent te verbeteren, 
de capaciteit te vergroten en het benodigde onderhoud te doen. Dit zijn maatregelen in het 
kader van en voorbereidend op de KRW en de aanpak van nieuwe stoffen waarin synergie 
met onderhoud wordt gezocht. Voor de RWZI’s Eindhoven en Tilburg staat aanpassing 
geprogrammeerd voor verdergaande verwijdering van nutriënten; de overige (vier) aan te 
passen locaties zijn al in de eerste KRW periode aangepakt. 

• De investeringen om de ondergrondse infrastructuur op orde te houden maken daar deel 
van uit. De overstorten die een knelpunt vormen voor het realiseren van de KRW worden 
allen voor 2027 aangepakt. In 2022 wordt het Stepke in Budel gerealiseerd. De 
planvorming rond de nooduitlaat Collse Molen wordt eveneens afgerond. De verdere 
programmering is in de figuur opgenomen (resultaat Kallisto-overleg). Voor de regio Tilburg 
en Eindhoven staan voor de periode 2023-2027 de aangegeven knelpunten op 
onderstaande kaart op het programma, die ontstaan door meerdere overstorten.
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• In het kader van de gestructureerde aanpak van nieuwe stoffen wordt de bouw van full-
scale installaties op Soerendonk en Hapert opgestart. 

• De structurele monitoring (waterketen en watersysteem) gericht op nieuwe stoffen is in 
2022 opgestart en met de partners in de Schone Maaswaterketen wordt het preventief 
toezicht op de aanwezigheid van stoffen in de waterketen (influent screening, 
inventarisatie industrie/vergunningen) nader ingevuld. Dit betekent dat de individuele 
inspanningen op het gebied van monitoring worden gebundeld en aangevuld met 
historische meetgegevens. Uitbreiding van bestaande screening van influent en effluent 
zuivering (gericht op producenten en gebruikers) en oppervlaktewater t.b.v. opsporen 
van bronnen en probleemstoffen. In 2022 wordt een eerste gezamenlijke “0-meting” 
uitgevoerd.

Toelichting schema:
We willen de huidige monitoring verder ontwikkelen om meer onderbouwd beslissingen 
te kunnen nemen over (noodzakelijke) investeringen om negatieve impact op de 
ecologie te vermijden of sterk te reduceren. Wij richten ons met name op de ecologie, de 
partners van de drinkwaterbedrijven op de consequenties voor de bereiding van 
drinkwater. 
1. Momenteel starten we met het in beeld brengen van vrachten (medicijnresten) en 

door het Ministerie benoemde lijst gidsstoffen (Versnellingsprogramma 
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Medicijnresten). Een beeld van de verspreiding door ons gebied en de herkomst van 
specifieke stoffen is er nog niet. 

2. Door middel van een brede screening gaan we dat beeld opbouwen (daarbij wordt 
naast medicijnresten ook gekeken naar industriële stoffen).

3. Wanneer dat beeld zich heeft gevormd, kunnen we met experts gaan duiden welke 
stoffen een probleem vormen voor de ecologie en de drinkwaterbereiding. 

4. Naar verwachting zal dit in 2027 leiden tot een toetsing op impact en het verder 
ontwikkelen van een bijbehorend handelingsperspectief voor de probleemstoffen.

• Samen met de partners in de Brabantbrede bronaanpak zet het waterschap in op de 
ondertekening van een convenant Regio Zuid met zorg over medicijnresten en wordt in 
2022 een gerichte publiekscampagne op het inleveren van oude en niet gebruikte 
medicijnen gelanceerd.

• De voorbereiding voor een pilotproject rond hergebruik van effluent (Tilburg) wordt 
gestart. Het waterschap wisselt ervaringen uit met andere waterschappen. Eind 2022 
hebben we vraag en aanbod van de gewenste waterkwaliteit en -kwantiteit nu en in de 
toekomst in beeld gebracht, samen met grote watergebruikers. Zo mogelijk hebben we 
ook een eerste beeld van de financiële aspecten en haalbaarheid en impact op de 
grondwaterstanden. Dit ter voorbereiding van besluitvorming voor een go/no-go in 2023.

Spoor 3: Minder water vuil
• In nauwe samenhang met de aanpak van Voldoende Water (waterkwaliteit is een 

randvoorwaarde voor water conserveren) agendeert het waterschap opgaven rond 
waterkwaliteit bij gemeenten en andere gebiedspartners. Het waterschap start met de 
overige wateren die onderdeel zijn van de gebiedsgerichte aanpak. 

• In het stedelijk gebied van Eindhoven wordt komend jaar een eerste project uitgevoerd. 
De voorbereidingen voor Tilburg zijn gestart. Deze ervaring zal worden ingezet in de 
GGA.

• Voor afkoppelen voor waterconservering zijn meerdere maatregelen mogelijk. De keuze 
van de maatregelen is niet vooraf te geven. Eerst dient bestuurlijk draagvlak bij de 
partners te worden gevonden (2022) waarna gezamenlijk een effectief en passend 
maatregelpakket kan worden gezocht en opgesteld (zie tekstkader).
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Benodigde middelen
Voor structurele kwaliteitsmonitoring is in 2022 en verder jaarlijks € 150.000 begroot. 
Daarnaast is extra capaciteit nodig van totaal € 450.000 (indicatief 5 fte x € 90.000) voor:
- (zuiverings-)technologie voor innovatie- en  realisatieprojecten (vanwege aanpak via 

ozon en synergie met nutriënten is een uitgebreider innovatieprogramma nodig).  
- technologie/business development (met inhoudelijke bagage) voor matchmaking vraag-

aanbod en pilot effluent benedenstrooms).     
- stedelijk planvormers voor waterconservering in stedelijk gebied in synergie met de 

klimaatopgaven en de andere maatschappelijke thema’s; hiervan 1 met 
specialisme/kennis op het gebied van stedelijke waterhuishouding.

                               

In ons nieuw waterbeheerprogramma is de ambitie geformuleerd om in 2027 15% minder 
schoonwater te ontvangen op de zuiveringen dan in 2021

Bij het uitwerken van dit ambitieuze doel zijn er drie lijnen die uitgewerkt kunnen worden:
1. afkoppelen van verharding bij vervanging van riolering door gemeenten. Het tempo hiervan ligt 

laag omdat de vervanging ingrijpend en kostbaar is en bovendien een lange voorbereidingstijd 
vraagt. De huidige vervangingssnelheid ligt op circa 0,5% per jaar. (per m1 riool kan circa 15 m2 

worden afgekoppeld). Een flinke versnelling van het vervangingsprogramma ligt niet in de lijn van 
verwachting omdat daarmee de facto riolering eerder moet worden afgeschreven dan op grond van 
restlevensduur nodig is en dit tot een ongewenste stijging van de rioolheffing zal leiden.

2. afkoppelen van verharding op eigen terrein door particulieren, woningbouwverenigingen en 
bedrijven(terreinen). De meeste gemeenten hebben hiervoor stimuleringsregelingen maar gezocht 
wordt nog naar de manier om het verschil te maken. De potentie is groot. Van alle verharding in 
stedelijk gebied is 2/3 in particulier bezet. Circa de helft hiervan kan in potentie redelijkerwijs, 
zonder heel ingrijpende maatregelen worden afgekoppeld. De mogelijkheden worden wel sterk 
bepaald door de lokale omstandigheden (grondslag, ruimte, grondwaterstand). In nauwe 
samenwerking met de gemeenten zal in 2022 worden nagegaan hoe de effectiviteit van de 
stimuleringsregelingen kan worden vergroot en wordt werk gemaakt van het overleg met 
woningbouwverenigingen.

3. afkoppelen van verharding bij vervanging van het wegdek en trottoir. De levensduur van het 
wegdek is beduidend korter dan de levensduur van de riolering, gemiddeld 30 jaar. Bij vervanging 
van het wegdek kan met relatief beperkte ingrepen een groot deel van regenwater buiten de keten 
worden gehouden en geïnfiltreerd. Dit kan bijv. door het aansluiten van de kolken  op een 
infiltrerende verzamelleiding met een overloop naar de riolering. De extra berging en infiltratie 
maken dat op jaarbasis 70% minder regenwater wordt afgevoerd. De potentie van deze vorm van 
afkoppelen lijkt groot omdat naar verwachting tot 2027 circa 20% van de verharding moet worden 
vervangen. In 2022 worden de mogelijkheden nader uitgewerkt in nauwe samenhang met de 
gemeente Valkenswaard en worden de eerste (proef)projecten uitgevoerd.

Om het ambitieuze doel (in 2027 15% minder schoonwater ontvangen op de zuiveringen) te halen is 
een realistische mix van deze opties nodig met nadruk op optie 2 en 3 omdat daar het meest ‘te 
winnen’ valt.  
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3.2 Middelen (exploitatie en investeringen)

Toelichting belangrijkste verschillen Beleidsbegroting 2022 t.o.v. Voorjaarsnota 2022
De kapitaallasten zijn ca. € 1,3 mln. hoger dan geraamd in de Voorjaarsnota. Dit wordt met name 
veroorzaakt doordat een extra afschrijving door desinvestering rioolgemaal Aalst, welke begroot 
was in 2021, volgens huidige inzichten pas in 2022 zal plaatsvinden. 

De personeelslasten zijn ca. € 0,3 mln. hoger dan geraamd in de Voorjaarsnota. Dit wordt 
veroorzaakt door extra uitgaven voor aanschaf persoonlijke gasdetectie in verband met Arbo-
wetgeving. In de Voorjaarsnota 2022 waren deze lasten niet geraamd.

Goederen en diensten zijn ca. € 0,5 mln. lager dan geraamd in de Voorjaarsnota. Dit wordt 
veroorzaakt doordat onderhoudskosten Waterketen in de Voorjaarsnota te hoog zijn geraamd 
(incidentele posten 2021 zijn per abuis ook in 2022 geraamd).

De opbrengsten van derden zijn ca. € 0,2 mln. hoger dan geraamd in de Voorjaarsnota. Dit wordt 
met name veroorzaakt door opbrengsten voor COVID bemonsteringen die niet als zodanig waren 
opgenomen in de Voorjaarsnota.

Investeringen

Exploitatie Waterketen  (bedragen * € 1.000)
Begroting           

2022
Voorjaarsnota 

2022
Begroting          
2021 na 
wijziging

Rekening          
2020

Lasten Rentelasten 4.420 4.322 4.287 4.764
Afschrijvingen 15.398 14.169 14.653 12.569
Personeelslasten 425 152 150 45
Goederen en diensten 23.405 23.901 23.354 21.579

43.647 42.544 42.444 38.957

Baten Opbrengsten van derden 2.428 2.187 1.393 1.248
Bijdragen 179 164 164 80

Subtotaal Baten 2.606 2.351 1.557 1.328

Totaal Nettolasten 41.041 40.194 40.887 37.629

Subtotaal Lasten

Omschrijving

(bedragen x € 1.000)
JEV 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 e.v. Totaal

Waterketen
Beleidsbegroting 2022 Uitgaven 14.331 28.609 23.284 40.679 19.821 25.349 49.429 102.826 304.329

Inkomsten -831 -1.525 -1.003 0 0 0 0 -3.358
Netto 13.500 27.084 22.282 40.679 19.821 25.349 49.429 102.826 300.971

Waterketen
Voorjaarsnota 2022 Uitgaven 14.189 25.293 22.362 37.179 19.819 25.347 55.927 102.826 302.943

Inkomsten -606 -1.255 -79 0 0 0 0 -1.940
Netto 13.583 24.038 22.283 37.179 19.819 25.347 55.927 102.826 301.003

Waterketen
Beleidsbegroting 2021 Uitgaven 33.806 53.070 61.002 58.471 43.668 12.338 262.355

Inkomsten -3.958 -1.344 -5.302
Netto 29.848 51.726 61.002 58.471 43.668 12.338 0 0 257.053
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Toelichting verschil Beleidsbegroting 2022 t.o.v. Voorjaarsnota 2022
Het investeringsvolume van beleidsveld Waterketen en Schoon Water is in de Beleidsbegroting 
2022 en de Voorjaarsnota 2022 nagenoeg gelijk. In de raming is voor WBP5 opgaven nieuwe 
stoffen € 30 mln. en maatregelen bebouwd gebied € 5 mln. opgenomen.

3.3 Kansen / risico’s en getroffen beheersmaatregelen
De opbrengst van biogas en groengas certificaten is gebaseerd op de laatst bekende prijs bij het 
opstellen van de begroting. Gebleken is dat deze prijzen fluctueren in de markt, zeker in de 
coronatijd. In de P&C-cyclus wordt bij de voortgang en gerealiseerde prijzen stil gestaan.

De stijgende energieprijzen hebben waarschijnlijk effect op de hoogte van de SDE++ subsidie 
(Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) en de energie-inkoop van SNB. 
Hierdoor worden onze kosten voor slibverwerking mogelijk ca. € 500.000 hoger in 2022. Gezien de 
mate van onzekerheid is hiermee in de Beleidsbegroting 2022 nog geen rekening gehouden.

De kosten voor legionellabestrijding zijn volgens een gemiddeld scenario opgenomen.

We zien bij vervanging en nieuwbouw in de Waterketen steeds vaker dat projectkosten hoger 
uitvallen dan de raming. De hogere kosten worden veroorzaakt door scherpere wet- en 
regelgeving op bijvoorbeeld veiligheid, vergroten van de bedrijfszekerheid, verbouwplannen die 
gaandeweg meer een nieuwbouwkarakter krijgen, hogere loonkosten door marktschaarste en de 
vooral ook hogere kosten voor bouwmaterialen en grondstoffen. 
In het investeringsprogramma zit nauwelijks ruimte om die hogere kosten op te vangen. Dat 
betekent risico op kostenoverschrijding, die vooral bij grotere investeringen kunnen leiden tot een  
bestuurlijke aanvraag voor extra middelen of maken van keuzes in resultaten. In de Voorjaarsnota 
2023 zal hierop nader worden ingegaan.

Er is een verhoogd risico op overschrijding van de exploitatiebegroting voor onderhoud waterketen. 
Wanneer er vertraging ontstaat in de oplevering van realisatieprojecten kan het zijn dat 
installatieonderdelen uitvallen voordat ze vervangen zijn. Hierdoor worden de onderhoudskosten 
hoger. In de P&C cyclus wordt gerapporteerd over de voortgang van projecten en de mogelijke 
gevolgen voor de exploitatiebegroting.
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4. Bestuur en Bedrijfsvoering

Het beleidsveld Bestuur en Bedrijfsvoering omvat bestuur en externe communicatie, heffing 
en invordering, opstellen WBP en de ondersteuning die betrekking heeft op de totale 
bedrijfsvoering van de organisatie.

4.1 Aan de slag met de Watertransitie

Digitale transformatie

Aanpak
De digitale transformatie is geen doel op zich. Digitale ontwikkelingen zijn een middel en 
helpen bij het realiseren van de opgaven uit het WBP5.
De digitale transformatie start enerzijds met zichtbare resultaten die vanuit de actualiteit 
spelen en een belangrijk onderdeel zijn van de watertransitie. Dit betreft droogte, 
waterconservering, grondwater en sponswerking stad en ligt meer op het gebied van 
digitalisering dan digitale transformatie. Gelijktijdig wordt de kwaliteit en beschikbaarheid 
van de benodigde data opgepakt. 
Anderzijds wordt ingezet op kennisontwikkeling en opleiding van managers en 
medewerkers en het werven van professionals om een werkomgeving te ontwikkelen waar 
kansen gezien en benut worden voor grotere veranderingen en innovaties. In de komende 
jaren worden steeds meer stappen gezet naar een toekomstbeeld waar digitale 
transformatie een vanzelfsprekend onderdeel van het werk wordt. 

De resultaten voor 2022: 
- Geautomatiseerde inwinning van de geodata met Lidar (Light Detection and Ranging) en 

Sonar (Sound Navigation And Ranging). En geautomatiseerde validatie van waterdata 
met behulp van data science. 

- Het ontwikkelen van ten minste 4 slimme informatieproducten gericht op 
droogte/waterconservering en grondwater: een dashboard voor inzicht in (kleine) 
onttrekkingen, een dashboard effectiviteit van waterconserverende maatregelen, een 
dashboard actuele stand van zaken grondwater en een dashboard droogte.

- Veel informatieproducten zijn nog gericht op een beeld van de actuele situatie maar er 
zijn inmiddels ook diverse voorspellende producten in ontwikkeling.
Het Waterkenniscentrum speelt hierbij een belangrijke rol. De aanpak voor het 
Waterkenniscentrum wordt verbeterd en de locatie wordt verplaatst naar een zichtbare 
ruimte.

- Het uitvoeren van 2 proof of concepts (PoC): een PoC “Slim maaien” (maaien en 
tegelijkertijd inmeten van de watergang met behulp van sensortechniek) en een PoC 
“Remote assist” (hulp op afstand bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden met 
behulp van AR*/VR* -technologie).
*Augmented reality of aangevulde realiteit is een live beeld van de werkelijkheid aangevuld met virtuele 
elementen. Deze toegevoegde elementen bevatten vaak sensordata of extra informatie over de omgeving 
(kan via QR code). 

- Kennisontwikkeling in de organisatie op het gebied van digitale transformatie. De 
managers ronden de opleiding af die in 2021 is gestart. In 2022 worden ook voor 
medewerkers trainingen gegeven om de kennis en bewustwording te vergroten van de 
kansen van digitalisering en de nieuwste digitale technologieën (bijv. augmented reality 
om de omgeving te betrekken en te informeren over waterprojecten). Er wordt zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van de voordelen van samenwerking, zoals Het 
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Waterschapshuis en de samenwerking met de Brabantse waterschappen, opleidings-
instituten, High Tech Campus, Brainport en landelijke en regionale (overheids-) 
initiatieven.

- Deelname aan het ‘DEEP’ (Data science en engineering expert programma) van het 
Waterschapshuis. 2 data-engineers/data scientists gaan samen met circa 10 andere 
waterschappen een intensief opleidingstraject volgen waarbij de deelnemers theorie met 
praktijk combineren. Tijdens de opleiding wordt gewerkt aan vraagstukken die bij de 
waterschappen spelen. Voor Waterschap De Dommel zijn dat in ieder geval 
vraagstukken op het vlak van droogte/waterconservering, grondwater en sponswerking 
stad zoals bijvoorbeeld het koppelen van de geautomatiseerde stuwen aan peilbeheer 
en weersvoorspellingen, rendement en potentie waterconserverende maatregelen per 
gebied inzichtelijk maken voor maatwerk stedelijk en landelijk gebied. Er wordt onderling 
veel kennis en ervaring uitgewisseld tussen de waterschappen. Deelname met twee 
medewerkers biedt direct meerwaarde voor het op orde brengen en houden van de 
waterdata én voor de informatieproducten.

Benodigde middelen
Voor 2022: € 450.000 (indicatief 5 fte). Hiervan is de helft voor verbetering en ontwikkeling 
van datamanagement voor onze waterdoelen, zodat we in overleg met onze partners in de 
gebieden goede informatie kunnen inzetten. De andere helft is voor implementatie van 
nieuwe digitale technieken.
Verder zijn voor 2022 de volgende investeringen begroot:
- Inzet van de nieuwste technieken om de waterdata

op orde te brengen en te houden €    300.000
- Ontwikkelen slimme informatieproducten €    250.000
- Pilots Concepts of Proof €    100.000
- Datamanagement, tijdelijke projectaanstellingen €    375.000

TOTAAL € 1.025.000

Voor de jaren tot en met 2027 is de huidige inschatting:  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totaal*
 € 1.025.000  € 1.000.000  € 1.000.000  € 650.000  € 500.000  € 825.000  € 5.000.000 
*Is incl. € 1 mln. totaal voor het automatiseren van stuwen in de jaren 2026 en 2027 als extra op de hiervoor 
onder Voldoende Water geraamde investeringen.

4.2 Een toekomstbestendige leefomgeving

Landbouwtransitie
De aanpak is gericht op concretisering van de doelen zodat er een meer actiegerichte en 
consistente strategie ontstaat. Samenwerking met andere overheden als gemeenten, 
provincie en het rijk zijn hierbij van groot belang. Daarnaast wordt er gezocht naar 
mogelijkheden om succesvolle maatregelen verder op te schalen. Dit kan bijvoorbeeld via 
de integrale gebiedsaanpak, de collectiviteitsbonus, instrumenten als de 
Biodiversiteitsmonitor waarbij de ketenpartners ook aansluiten of carbon credits waarbij een 
grotere groep actoren in de regio kan instappen.
De geconcretiseerde doelen voor de watertransitie worden opgenomen in een totaalpakket. 
Hiermee wordt de agrarische ondernemer een handelingsperspectief geboden. 

In 2022 worden de lopende pilots voortgezet om ervaring op te doen met de maatregelen 
en om het handelingsperspectief door te ontwikkelen. Bijvoorbeeld subsidie op droogte 
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resistente gewassen als diepwortelend kruidenrijk grasland, wel goed water geven, 
organische stof in de bodem en eco-regelingen.
Pilots en maatregelen worden zo veel mogelijk integraal en gebiedsgericht toegepast in 
combinatie met water conserveren, water vasthouden op de flanken en in de 
realisatieprojecten.
 
De resultaten voor 2022: 
1. De doelen zijn geïnventariseerd en geconcretiseerd. 
2. Benodigde aanvullende activiteiten of inzet op bestaande activiteiten zijn gedefinieerd. 
3. 2 of 3 pilots gericht op nieuwe maatregelen en ecosysteemdienstvergoedingen 

(opschalen naar 200 boeren) zijn gestart. 
4. Nieuwe maatregelen worden verkend en ingebracht in het nieuwe Gemeenschappelijk 

Landbouw Beleid (GLB) dat start in 2023.
5. Er wordt een handelingsperspectief opgesteld.
6. Kennisontwikkeling en kennisuitwisseling in samenwerking met onderwijs en 

kennisinstellingen op het gebied van natte, droge en resistente gewassen, en extensief 
en natuurinclusief beheer van gronden gelegen in kwetsbare gebieden als beekdalen en 
attentiezones rondom natuur. 

Benodigde middelen
Bijdrage Blauwe diensten, waaronder ecosysteemdiensten, Bodem-Up, 
Biodiversiteitsmonitor in totaal € 315.000 per jaar. 
Extra capaciteitsinzet van € 90.000 (indicatief 1 fte) voor Landbouwtransitie in het veld, 
begeleiden pilots, gericht kansen oppakken en versnellen van de uitvoering, o.a. 
winterwater, water vasthouden, kennis van landbouw, en goede gesprekspartner 
ondernemers landbouw, bodemverbetering gericht op infiltratie en sponswerking, 
maatregelen natuur inclusief etc. 

Biodiversiteit
Samen met de provincie verzorgt het waterschap de coördinatie- c.q. aanjaagrol in Midden-
Brabant voor biodiversiteit. De provincie en het waterschap zetten daar beiden extra 
capaciteit op in. 
Het uitgangspunt is dat het coördinatieteam aanjaagt, agendeert, verbindt en faciliteert, 
maar geen taken van andere organisaties overneemt. Het waterschap coördineert vanuit de 
waterdoelstellingen, terwijl de provincie de focus heeft op de land gebonden doelstellingen. 
Het coördinatieteam zet in op versterking van biodiversiteit via het netwerk Midden-Brabant, 
Van Gogh Nationaal Park (in oprichting), de werkregio’s, natuurnetwerk partners en de 
gebiedsgerichte aanpak.
Het waterschap optimaliseert en versterkt daarnaast de inzet op biodiversiteit binnen de 
lopende projecten. 

De resultaten voor 2022:
- Het waterschap vervult de coördinatie- c.q. aanjaagrol voor de waterdoelstellingen voor 

Midden-Brabant.
- Alle 13 acties uit het plan van aanpak zijn verkend. 6 acties zijn in gang gezet.
- Verkend is hoe biodiversiteit in de gebiedsgerichte aanpak (GGA) en werkregio’s wordt 

geïmplementeerd/geagendeerd.
- Er zijn 3 bijeenkomsten voor en door het netwerk Midden-Brabant georganiseerd.

Benodigde middelen
Voor de coördinerende rol in Midden Brabant voor biodiversiteit is € 90.0000 (indicatief €1 
fte) extra nodig. Gestart wordt met 1 fte voor een periode van 3 jaar. Dan volgt een 
evaluatiemoment en bij voldoende effect en inzet van partners wordt de capaciteit 
voorgezet tot 2027.    



41

De maatregelen voor biodiversiteit die bij het waterschap genomen worden passen binnen 
de budgetten van de betreffende projecten. 

Energietransitie
Om ook als waterschap zelf een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige 
leefomgeving is het streven een energieneutrale bedrijfsvoering in 2025, waarvoor in 2022 
wordt gerealiseerd:

1. Strategisch plan voor inzet eigen assets voor opwek duurzame energie door 
Waterschap De Dommel en/of door lokale energiecoöperaties. 

2. Strategie voor meefinanciering in lokale projecten van Greenchoice en/of inzet van 
Greenchoice voor projecten op onze assets. 

3. Verkenning aquathermieprojecten met gemeenten in lijn met de strategienota 
aquathermie. 

4. Wateropgave verankeren aan regionale energieprojecten door derden vanuit de 
Regionale Energie- (en Klimaat)strategie (RE(K)S). 

Benodigde middelen
Voor de verkenning en haalbaarheidsstudies voor energie en 4 aquathermieprojecten is 
totaal € 90.000 in 2022 opgenomen. De komende jaren worden kansen gepakt, waar deze 
zich voordoen. De energieprojecten vragen een investering in voorbereiding en realisatie 
van € 17,7 mln. tot 2025, maar verdienen zichzelf terug door lagere energiekosten. Er is 
daarmee geen effect op de tarieven. 

Circulariteit
1. Mogelijkheden voor het inkopen van circulaire grond- en hulpstoffen worden in 2022 

nader verkend. In de aanbesteding van hulpstoffen voor de ontwatering van slibstromen 
op de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) zal circulariteit/duurzaamheid een 
gunningscriterium zijn. 

2. In 2022 start een demonstratiefabriek naar de productie van het bioplastic 
PolyHydroxyAlkanoaten (PHA). Kunststofverwerkende bedrijven die het bioplastic 
omzetten tot eindproducten worden betrokken om de uit afvalwater geproduceerde 
bioplastic te beoordelen op kwaliteit en toepasbaarheid. Waterschap De Dommel is 
deelnemer in het onderzoeksconsortium en draagt financieel bij.

3. In 2022 organiseert het waterschap een Marktdag voor marktpartijen die onze 
organisatie kunnen ondersteunen in de ambitie op het vlak van duurzaamheid en  
circulariteit. Op deze marktdag maakt het waterschap tevens kenbaar aan welke 
realisatieprojecten en activiteiten zij werkt. Op deze manier kunnen marktpartijen 
inspelen op de behoeftes van het waterschap en zich voorbereiden op hoe zij daarbij 
eventueel van dienst kunnen zijn. De samenwerking met het bedrijfsleven wordt hierdoor 
versterkt.

4. In de realisatieprojecten van Watersysteem en Waterketen (Grond-, Weg en Waterbouw 
(GWW) -projecten) wordt bij zowel het ontwerp als bij de uitvoering expliciet aandacht 
besteed aan de mogelijkheden voor reductie van het energiegebruik, het terugdringen 
van de emissie van milieuschadelijke stoffen, duurzaam materiaalgebruik en hergebruik.

4.3 Strategische sturing en informatievoorziening

Vanuit de ambitie van het WBP5 en de watertransitie zijn de organisatiedoelen geformuleerd. 
Deze worden verder uitgewerkt zodat erop gestuurd kan worden met maatregelen en 
aanpassing van maatregelen via adaptief programmeren. Voor deze sturing is zowel een 
transparante informatievoorziening als een organisatie voor analyse en advisering nodig. Deze 
informatievoorziening en sturing op de doelen en prestaties zijn zowel voor de ambtelijke 
organisatie, voor de samenwerking met onze partners, maar zeker ook richting het dagelijks en 



42

algemeen bestuur. Vanuit de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing is deze aanbeveling ook 
aangegeven.
In 2022 zal deze benodigde informatie en sturing worden bepaald en vormgegeven in overleg 
met de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing. Ook dit brengt wijzigingen met zich mee in de 
organisatie. Zo werken we aan een slagvaardig, wendbaar en zichtbaar waterschap met 
heldere doelen.

Sturing op effecten en ambitie WBP5 

Resultaten in 2022:
De doelen/effecten in het gebied zijn opgenomen in een totaal WBP5 overzicht met de 
organisatie en sturing (adaptieve)programmering/prestaties, financiën en risicomanagement. 
Met een programmatische aanpak wordt gevolgd wat de effecten van maatregelen en 
inspanningen zijn in een gebied of gehele beheergebied. Er wordt onderzocht welke 
maatregelen/inspanningen het meest effectief zijn en uitgerold / toegepast kunnen worden.
Er is een interactief dashboard ontwikkeld voor het WBP5 inclusief een differentiatie naar de 5 
GGA-gebieden (digitale transformatie) voor monitoring van werkzaamheden, voortgang en 
effecten. Voor intern en extern gebruik. Aan de hand van de dashboards kan adaptief 
geprogrammeerd worden. Eenduidigheid van boodschap, transparantie over verwachtingen, 
discussie op basis van feiten en een sturingsmodel voor bestuur en organisatie (doen we nog 
steeds de goede dingen). Dit betekent ook dat dat we het AB beter en anders willen 
ondersteunen in het voorleggen van keuzes en richtingen. De financiële rapportages zullen 
een ander karakter krijgen waarbij het AB meer in de sturende en kaderstellende rol zal komen 
in bijsturing van de ingezette aanpak en resultaten. 

Benodigde middelen
De sturing op effecten en ambitie samen met versterking van de rol van het AB in het 
(tussentijds) bijsturen betekent een flinke ontwikkeling in de informatievoorziening en in het 
ondersteunen en begeleiden van bijeenkomsten. Hiervoor is € 270.000 tot € 450.000 (indicatief  
3 tot 5 fte x € 90.000).

P-budget en arbeidsmarkt
Met het algemeen bestuur is enkele jaren geleden afgesproken om te sturen op P-budget en 
niet op FTE, om doelmatig te kunnen zijn in de keuze van inhuur, tijdelijk of vaste 
medewerkers. Dit P-budget wijkt af van de totale Personeelskosten zoals in de tabel in 
paragraaf 4.4 wordt weergegeven. In de Personeelskosten zitten namelijk ook de kosten van 
Arbodienst, werving en selectie, enz.
Dit P-budget laat een stijging zien van 2021 naar 2022 door diverse oorzaken.

P-budget 2021 € 36,3 mln.
+ CAO-afspraken €   1,6 mln.
+ Inzet droogte vanuit Transitiefonds €   0,3 mln.
+ Inzet/uitbreiding voor WBP5 €   1,9 mln.

P-budget 2022 € 40,1 mln.
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Inzet/uitbreiding voor WBP5 P-budget Bijdrage 
provincie

Netto P-budget

GGA trekkergebieden € 1.080.000 € 540.000 € 540.000
Gebied waterbalans € 450.000 € 450.000
GGA trekker derden € 450.000 € 225.000 € 225.000
Innovatie, strategie en beleid *) € 450.000 € 225.000 € 225.000

Schoon water en stedelijk gebied € 450.000 € 450.000
Digitale Transformatie € 450.000 € 450.000
Biodiversiteit € 90.000 € 90.000
Strategische sturing en informatie € 450.000 € 450.000
Waterbewustzijn € 90.000 € 90.000

€ 3.960.000 € 990.000 € 2.970.000
*) Inclusief landbouwtransitie en kleine onttrekkingen

Deze medewerkers zijn deels geworven en deels gestart met voorbereidende werkzaamheden 
vanuit transitiefonds in 2021 en lopen door in 2022 vanuit WBP5-middelen. De arbeidsmarkt is 
erg krap en daardoor is het niet haalbaar om vanaf 1 januari 2022 de benodigde bezetting op 
orde te hebben. Overige medewerkers zullen in de loop van 2022 geworven worden waarbij 
gestuurd wordt om in 2023 op sterkte zijn. Hierdoor blijven we binnen het P-budget conform de 
volgende figuur. De onderbesteding van het budget in het eerste deel van het jaar geeft ruimte 
voor groei richting 2023.

Ook de huidige medewerkers worden daar ingezet waar het grootste rendement op resultaten 
gehaald kan worden. Er wordt continu gestuurd op slimmer en efficiënter werken. De reguliere 
werkzaamheden worden waar mogelijk aangepast om bij te dragen aan de watertransitie. 
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4.4 Middelen (exploitatie en investeringen)

Toelichting belangrijkste verschillen Beleidsbegroting 2022 t.o.v. Voorjaarsnota 2022
De personeelslasten zijn ca. € 0,9 mln. hoger dan de raming in de Voorjaarsnota. Deze stijging 
wordt veroorzaakt door het ramen van personeelskosten van ca. € 0,3 mln. die gedekt worden 
vanuit de bestemmingsreserve Transitiefonds. Verder zijn personeelskosten opgenomen welke 
volledig door de provincie gefinancierd worden. Zie tevens de baten bij “Bijdragen”. In de 
Voorjaarsnota zijn deze lasten en baten gesaldeerd. 

De rentebaten zijn ca. € 0,3 mln. hoger dan de raming in de Voorjaarsnota. Dit wordt veroorzaakt 
door het meer in detail rekening houden met de diverse factoren die invloed hebben op deze post 
(vooral hoogte rente en investeringen).

Exploitatie Bestuur en bedrijfsvoering  (bedragen * € 1.000)
Begroting           

2022
Voorjaarsnota 

2022
Begroting          
2021 na 
wijziging

Rekening          
2020

Lasten Rentelasten 306 314 282 310
Afschrijvingen 1.694 1.793 2.076 1.845
Personeelslasten 45.499 44.644 41.082 38.715
Goederen en diensten 17.715 17.582 18.581 15.200
Toevoeging aan voorziening 80 80 80 101
Onvoorzien 609 635 424 0

65.904 65.048 62.524 56.172

Baten Baten ivm salarissen/soc. lst 721 701 740 823
Opbrengsten van derden 3.506 3.503 3.425 3.338
Bijdragen 450 0 159 523
Geactiveerde lasten 4.546 4.322 4.095 3.283
Rentebaten 920 590 758 759
Dividenduitkeringen 700 700 850 841
Onttrekking aan voorziening 0 0 0 33

Subtotaal Baten 10.843 9.816 10.027 9.601

Totaal Nettolasten 55.060 55.233 52.497 46.571

Waterschapsbelasting 122.664 122.400 116.922 110.837
Kwijtschelding/oninbare waterschapsbel. -1.088 -1.052 -1.011 -985

121.577 121.348 115.910 109.852

-66.516 -66.116 -63.413 -63.281

Omschrijving

Subtotaal Lasten

Totaal Waterschapsbelastingen

Totaal 
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Investeringen

Toelichting verschil Beleidsbegroting 2022 t.o.v. Voorjaarsnota 2022
De stijging van het investeringsvolume Bestuur en Bedrijfsvoering ten opzichte van de 
Voorjaarsnota 2022 wordt veroorzaakt door een raming voor de realisatie van duurzame 
energieprojecten van € 17,7 mln. in de jaren 2023 tot en met 2025. Deze investeringen gericht op 
het energieneutraal krijgen van het waterschap in 2030 zijn in principe kostenneutraal. 
Toekomstige opbrengsten/besparingen zullen minimaal gelijk zijn aan de kapitaallasten die 
voortvloeien uit de investeringen.
In de raming is voor WBP5 opgaven opgenomen € 5 mln. voor digitale transformatie.

4.5 Kansen / risico’s en getroffen beheersmaatregelen

Arbeidsmarkt

Door krapte op de arbeidsmarkt lukt het niet altijd om (tijdig) vacatures in te vullen. Dit kan van 
invloed zijn op de voortgang van de resultaten.

P-budget

Recente ontwikkelingen hebben mogelijk nog effect op het P-budget. 
1. Conform een afspraak met de Ondernemingsraad zou het opleidingsbudget weer met 

€ 100.000 verhoogd worden als blijkt dat de kennisontwikkeling succesvol is. 
2. In het bestuursvoorstel voor overige keringen is capaciteit opgenomen voor de uitvoering, 

grotendeels ten laste van de investeringen. Dit voorstel is nog niet vastgesteld door het 
dagelijks bestuur. Dit zou een ophoging van € 100.000 van het P-budget betekenen.

3. Daarnaast is er grote druk op de benodigde capaciteit voor de ondergrondse infrastructuur 
om de geplande investeringen te realiseren. Ook hier dient nog besluitvorming over plaats 
te vinden en dit zou tot € 60.000 stijging van het P-budget leiden.

Deze ontwikkelingen zijn deels onzeker vanwege besluitvorming. De afspraak met de 
Ondernemingsraad is wel zeker. In de 1e Bestuursrapportage (Burap) van 2022 zullen deze 
ontwikkelingen worden verwerkt, conform het besluit.

(bedragen x € 1.000)
JEV 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 e.v. Totaal

Bestuur en Bedrijfsvoering Totaal
Beleidsbegroting 2022 Uitgaven 2.853 4.310 7.290 7.896 8.851 1.404 825 33.429

Inkomsten 0
Netto 2.853 4.310 7.290 7.896 8.851 1.404 825 0 33.429

Bestuur en Bedrijfsvoering Totaal
Voorjaarsnota 2022 Uitgaven 3.922 3.589 2.290 1.896 2.351 1.404 825 16.276

Inkomsten 0
Netto 3.640 2.564 1.290 896 1.701 904 0 0 16.276

Bestuur en Bedrijfsvoering Totaal
Beleidsbegroting 2021 Uitgaven 3.042 1.628 1.313 800 6.783

Inkomsten 0
Netto 3.042 1.628 1.313 0 800 0 0 0 6.783
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5. Totaal Exploitatie en Investeringen

Totaal middelen programma’s en beleidsvelden (nettolasten exploitatie 
en investeringsuitgaven en –inkomsten) en belastingopbrengsten.

Exploitatie totaal

Investeringen totaal

Exploitatie Totaal  (bedragen * € 1.000)
Begroting           

2022
Voorjaarsnota 

2022
Begroting          
2021 na 
wijziging

Rekening          
2020

Lasten Rentelasten 7.351 7.319 6.910 7.583
Afschrijvingen 22.386 21.312 21.333 19.079
Personeelslasten 45.999 44.902 41.307 38.847
Goederen en diensten 64.683 65.921 63.526 59.352
Toevoeging aan voorziening 80 80 80 101
Onvoorzien 609 635 424 0

141.108 140.169 133.581 124.963

Baten Baten ivm salarissen/soc. lst 721 701 740 823
Opbrengsten van derden 6.147 5.905 5.029 5.081
Bijdragen 1.078 645 1.343 1.336
Geactiveerde lasten 4.546 4.322 4.095 3.283
Rentebaten 920 590 758 759
Dividenduitkeringen 700 700 850 841
Onttrekking aan voorziening 0 0 0 33

Subtotaal Baten 14.112 12.862 12.814 12.156

Totaal Nettolasten 126.997 127.307 120.766 112.807

Waterschapsbelasting 122.664 122.400 116.922 110.837
Kwijtschelding/oninbare waterschapsbel. -1.088 -1.052 -1.011 -985

121.577 121.348 115.910 109.852

5.420 5.959 4.856 2.954

Omschrijving

Subtotaal Lasten

Totaal Waterschapsbelastingen

Totaal 

(bedragen x € 1.000) JEV 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 e.v. Totaal
De Dommel Totaal
Beleidsbegroting 2022 Uitgaven 43.889 60.953 68.562 60.500 60.541 64.828 75.761 102.826 537.860

Inkomsten -13.748 -13.870 -28.495 -3.941 -13.441 -14.381 -10.372 0 -98.248
Netto 30.141 47.083 40.067 56.559 47.100 50.448 65.389 102.826 439.613

De Dommel Totaal
Voorjaarsnota 2022 Uitgaven 43.978 64.684 64.259 49.374 52.875 64.484 77.783 102.826 520.263

Inkomsten -10.942 -19.090 -29.861 -2.860 -13.524 -12.880 -10.146 0 -99.303
Netto 33.036 45.594 34.399 46.513 39.351 51.604 67.637 102.826 420.961

De Dommel Totaal
Beleidsbegroting 2021 Uitgaven 67.886 98.585 87.468 66.902 50.936 25.808 0 0 397.586

Inkomsten -18.360 -25.462 -10.061 -3.502 -3.960 -2.600 0 0 -63.946
Netto 49.526 73.123 77.407 63.400 46.976 23.208 0 0 333.640
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6. Belastingen 
6.1. Inleiding 

Voor het realiseren van de ambities uit het (ontwerp) WBP5 zijn aanvullende middelen vereist. 
Deze zijn in deze Beleidsbegroting verwerkt en liggen in lijn met de geraamde middelen in de 
Voorjaarsnota 2022-2027 en de geraamde middelen zoals weergegeven in de bijlagen bij het 
ontwerp WBP5 dat 31 maart 2021 is vastgesteld.
Bij het vaststellen van het ontwerp WBP5 is geconstateerd dat er spanning zit tussen het 
vasthouden aan het kader van 2% + inflatie uit het Bestuursprogramma voor de stijging van de 
belastingopbrengsten en de ambities van het WBP5. 

De belastingopbrengsten stijgen in de Beleidsbegroting 2022 met ongeveer 5,6% ten opzichte van 
de verwachte belastingopbrengsten 2021. Over de gehele bestuursperiode blijven we echter 
binnen het kader uit het Bestuursprogramma 2019-2023 “Bruggen bouwen met water voor nu en 
later” van 2% + inflatie, mede door minder belastingopbrengsten in 2020 en 2021 door de 
economische omstandigheden.

Tariefsontwikkeling
Bij de zuiveringsheffing zijn de tarieven in de eerste jaren gelijk aan de Voorjaarsnota 2022-2027. 
Vanwege Corona zijn de zuiveringseenheden in 2020 en 2021 gedaald, doordat veel bedrijven een 
lagere omzet hebben gehad. Overeenkomstig de Voorjaarsnota is de verwachting dat in 2022 de 
groei van het aantal eenheden zich zal herstellen.

Bij de watersysteemheffing was de tariefontwikkeling in de Voorjaarsnota gebaseerd op de huidige 
kostentoedelingsverordening en het huidige kwijtscheldingsbeleid. Op 29 september 2021 is door   
het algemeen bestuur het besluit genomen tot aanpassing van de kostentoedelingsverordening 
met ingang van 2022. In de Beleidsbegroting 2022 zijn de consequenties van deze nieuwe 
kostentoedelingsverordening meegenomen. Het algemeen bestuur heeft besloten het 
kwijtscheldingsbeleid niet aan te passen (blijft op 95% van het bijstandsniveau). 

De nieuwe kostentoedelingsverordening is opgesteld op basis van de actuele waarden van het 
gebouwd, ongebouwd en de natuur in het economisch verkeer. Hiermee is de verdeling van de 
belastingopbrengsten per categorie geactualiseerd. Met name de WOZ-waarden van woningen 
laten een verdergaande waardestijging zien. De tarieven watersysteemheffing voor de 
verschillende categorieën wijken in de Beleidsbegroting 2022 hierdoor af van de geschetste 
tariefsontwikkeling in de Voorjaarsnota 2022-2027. 

6.2. Uitgangspunten en randvoorwaarden tariefbepaling 

6.2.1 Belastingopbrengsten
Als kader voor de ontwikkeling van de belastingopbrengsten geldt de geschetste ontwikkeling uit 
de Voorjaarsnota 2022-2027. 

De belastingopbrengsten zijn zowel in de Beleidsbegroting 2022 als in de Voorjaarsnota 2022-
2027 (jaarschijf 2022) ca. € 122 mln. 

6.2.2 Tariefsbepaling
Als basis voor het bepalen van het tarief wordt uitgegaan van de ontwikkeling van de kosten
en de omvang van de belastingeenheden op basis van:

- De exploitatiecijfers en investeringsvolumes voor 2021 (Jaareindeverwachting
volgens Bestuursrapportage 2021-2).
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- De exploitatiekosten en investeringsvolumes voor 2022 volgens de Beleidsbegroting
2022 en de bijgestelde (meerjarige) exploitatiekosten op basis van de informatie uit de 
Beleidsbegroting 2022 (ontwikkeling kapitaallasten, ontwikkeling P-budget, reeds voorziene 
ontwikkelingen bij goederen en diensten zoals ook verwerkt in de Meerjarenbegroting 2022-
2027 met een doorkijk tot en met 2028 en aansluitend op de realisatie van de doelen zoals 
vastgelegd in het WBP5.

- De geraamde heffingsgrondslagen voor de komende jaren met een doorkijk tot en
met 2028.

- De ontwikkeling van de taakreserves Zuiveringsbeheer en Watersysteembeheer.

Bij het uiteindelijk bepalen van de tarieven 2022-2028 wordt rekening gehouden met de
volgende (bestuurlijke) kaders:
- De verdeling van de belastingopbrengsten Watersysteem zijn per categorie conform

de percentages zoals deze zijn vastgelegd in de Kostentoedelingsverordening Waterschap 
De Dommel 2022 (vastgesteld in het algemeen bestuur van 29 september 2021).

- Bij de ontwikkeling van de tarieven wordt gestreefd naar het jaarlijks laten aansluiten van de 
belastingopbrengsten per categorie op de percentages van de kostentoedelingsverordening 
zodat voorkomen wordt dat aan het einde van de planperiode een categorie gebonden 
reserve moet worden gevormd ter correctie van belastingopbrengsten in voorgaande jaren.

- Rekening gehouden met het laten vrijvallen van de berekende categoriegebonden reserves 
over de jaren 2022, 2023 en 2024. Hierbij wordt gestreefd naar een zo gelijkmatige mogelijke 
tariefsontwikkeling per categorie. Door de ontwikkeling van de WOZ waarden gebouwd in de 
afgelopen jaren heeft met name de categorie gebouwd teveel betaald en de categorie 
ongebouwd te weinig. In de nieuwe kostentoedelingsverordening zijn de aandelen van de 
verschillende categorieën hierop aangepast.

- De afbouw van de taakreserves Zuiveringsbeheer en Watersysteembeheer vindt geleidelijk
plaats en draagt bij aan de realisatie van een tariefsontwikkeling welke zich kenmerkt door 
stabiliteit en geleidelijkheid (geen jaarlijkse sprongen omhoog en omlaag). De afbouw wordt
bezien voor de komende jaren met een doorkijk t/m 2028.

- De afbouw van de taakreserve geschiedt binnen vastgestelde kaders van de
(onder)grens voor het weerstandsvermogen van Zuiveringsbeheer en Watersysteembeheer.

De ontwikkeling van de kosten en de omvang van de belastingeenheden, in combinatie met
de verschillende kaders, heeft gevolgen voor de ontwikkeling van de onttrekkingen uit de
taakreserves en de tarieven voor de jaren 2022 tot en met 2028. Deze gevolgen worden
gepresenteerd in de tariefoverzichten en grafieken onder 6.5.
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6.3. Heffingsgrondslagen 

Tabel heffingsgrondslagen

Eenheden x 1.000 BB 2021 BB 2022 VJN2022 2023 2024 2025

Zuiveringsheffing

     -Aantal vervuilingseenheden 1.253,30 1.230,53 1.237,15 1.240,96 1.251,49 1.262,12

Watersysteemheffing

     -Hectares (ongebouwd) *  81.051 81.733 81.505 81.733 81.733 81.733

Waterberging 1.853 2.055 1.827 2.055 2.055 2.055

Wegen 7.269 7.306 7.306 7.306 7.306 7.306

Overig ongebouwd 64.660 65.066 65.066 65.066 65.066 65.066

     -Hectares (natuur) 43.518 44.358 44.358 44.358 44.358 44.358

     -WOZ-waarde(x€1mln.gebouwd) 143.792 161.502 151.427 166.347 171.338 176.478

     -Woonruimten (ingezetenen) 406,1 404,2 404,9 408,4 412,5 416,6
*in totaal ongebouwd is aantal ha. wegen 2x geteld omdat daarvoor een tariefdifferentiatie geldt van 100%

In de Beleidsbegroting 2022 is sprake van een afwijking van de ontwikkeling van het aantal 
belastingeenheden ten opzichte van de Voorjaarsnota 2022. De bijstelling (actualisatie) heeft 
verschillende redenen welke onderstaand zijn toegelicht:

1. WOZ-waarde: een stijging van ca. € 10 mld. in Beleidsbegroting 2022 ten opzichte van de 
Voorjaarsnota 2022. De Voorjaarsnota ging uit van de verwachte WOZ-waarde 2021 ten 
tijde van de Beleidsbegroting 2021 en deze is deels bepaald op basis van cijfers van 2019. 
Hierin is dus deels de stijging van 2019 naar 2020 niet meegenomen, welke aanzienlijk was 
(7,75%). In 2022 wordt uitgegaan van een WOZ-waarde stijging +7,5% ten opzichte van 
huidige verwachting WOZ-waarde 2021. De huidige verwachting van de WOZ- waarde 
2021 is ca. 4,5% hoger dan in de Beleidsbegroting 2021. De jaren daarna is de 
verwachting een jaarlijkse stijging van +3%. 

2. Zuiveringsheffing Meelifters (Brabant Water): jaarlijks verhoogd met +1% (acres o.b.v. 
historische groei) en bedrijven met 0,3%.  Dit is conform de gehanteerde uitgangspunten in 
de Voorjaarsnota 2022. De afwijking ten opzichte van de Voorjaarsnota 2022 heeft te 
maken een lagere jaareindeverwachting 2021 die de basis vormt voor de jaren 2022 en 
verder.
Uitgangspunten ten aanzien van corona bij zowel Voorjaarsnota 2022 als Beleidsbegroting 
2022 wordt gezien als een incidenteel effect voor 2020/2021 maar niet voor jaren daarna.

3. Watersysteemheffing ingezetenen: jaarlijks verhoogd met +1% acres. Ook dit is conform de 
uitgangspunten bij de Voorjaarsnota 2022 en ook hier heeft de afwijking ten opzichte van 
de Voorjaarsnota 2022 te maken met een lagere jaareindeverwachting voor 2021.

4. Waterberging: stijging van 228 ha als gevolg van een te lage inschatting voor 2020/2021 op 
basis van de gegevens op dat moment en de verwachte uitbreiding van waterberging.
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6.4. Kostentoedeling en kostentoedelingsverordening

De onderstaande kostentoedelingspercentages worden gehanteerd (vastgesteld in AB van 29 
september 2021). 

Kostentoedelingspercentage
O.b.v. Wet 

Modernisering 
Waterschapsbestel

Ongebouwd 8,11%

Natuur 0,26%

Gebouwd 56,63%

Ingezetenen 35,00%

6.5. Tariefsontwikkeling 

Het tariefvoorstel voor 2022 luidt als volgt:

Categorie Heffingseenheid BB 2022 VJN 2022 BB 2021

Per hectare € 60,61 € 62,62 € 58,80
Per hectare wegen € 121,21 € 125,24 € 117,61
Per hectare waterberging € 42,43 € 43,83 € 41,16Ongebouwd 
Gemiddeld per hectare (incl. 
differentiatie waterberging 
30% en wegen 100%)

€ 60,15 € 62,20 € 58,40

Natuur Per hectare € 3,24 € 3,15 € 3,00

Gebouwd % van de WOZ-waarde 0.01927% 0.02035% 0.01971%

Ingezetenen Per woonruimte € 47,80 € 46,70 € 43,90

Zuiveringsheffing Per vervuilingseenheid € 53,04 € 53,04 € 51,24

Verontreinigingsheffing Per vervuilingseenheid € 53,04 € 53,04 € 51,24

In de tabel Waterschapsbelastingen op pagina 74 is te zien welk deel van de totale begrote 
belastingopbrengst van ca. 122 mln. voor 2022 door de verschillende categorieën opgebracht 
wordt. 
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Vergelijking tariefsontwikkeling tarieven 2022 en 2021 (Basis: Beleidsbegroting 2022 en 
Beleidsbegroting 2021)   

Vergelijkingtariefsontwikkeling  tarieven 2021 en 2022 (Basis: Beleidsbegroting 2021 en Beleidsbegroting 2022)   
WOZ- 
waarde 

tarieven
Tarieven 2022   
BB 2022

Tarieven 2021   
BB 2021

%   
stijging

€   
stijging

ongebouw d 60,15 58,40 3,00% 1,75
gebouw d 0,01927 0,01971 -2,25% -0,00
ingezetenen 47,80 43,90 9,00% 3,90
verontreinigingsheff ing / zuiveringsheff ing 53,04 51,24 3,50% 1,80
Ongebouw d w aterberging (tariefsdifferentiatie -/- 30%)
natuur 3,24 3,00 8,00% 0,24

Praktijkvoorbeelden (cf voorbeelden Waterschapspeil)
Tarieven 2022   
BB 2022

Tarieven 2021   
BB 2021

%   
stijging

€   
stijging

Huurw oning eenpersoonshuishouden 100,84 95,14 5,99% 5,70
eigen huis met WOZ van € X;  eenpersoonshuishouden 350.000 168,29 164,13 2,53% 4,16
Huurw oning meerpersoonshuishouden 206,92 197,62 4,71% 9,30
eigen huis met WOZ van € x meerpersoonshuishouden 350.000 274,37 266,61 2,91% 7,76

Groothandel 10 ve's. WOZ w aarde € 2.400.000 992,88 985,44 0,75% 7,44

Metaalbedrijf  3 ve, WOZ-w aarde 3 ton 216,93 212,85 1,92% 4,08
Metaalbedrijf  50 ve, WOZ-w aarde 1 mln 2.844,70 2.759,10 3,10% 85,60
Metaalbedrijf  450 ve, WOZ-w aarde 12 mln 26.180,40 25.423,20 2,98% 757,20

landbouw bedrijf  3 ve afvalw ater, opstallen WOZ € 250.000 met 25 ha ongebouw de grond 1.711,05 1.663,00 2,89% 48,05

landbouw bedrijf  3 ve afvalw ater, opstallen WOZ € 250.000 met 25 ha ongebouw de 
grond met w oning WOZ € 350.000 en meerpersoonshuishouden 1.985,41 1.929,60 2,89% 55,81

natuurvereniging, eigenaar van 100 ha natuur 324,00 300,00 8,18% 24,00
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Vergelijking tariefsontwikkeling tarieven 2022 (Basis: Voorjaarsnota 2022 en  
Beleidsbegroting 2022)

Vergelijkingtariefsontwikkeling  tarieven 2022  (Basis: Voorjaarsnota 2022 en Beleidsbegroting 2022)   
WOZ- 
waarde 

tarieven
Tarieven 2022   
BB 2022

Tarieven 2022   
VJN 2022

%      
stijging

€      
stijging

ongebouw d 60,15 62,20 -3,30% -2,05
gebouw d 0,01927 0,02035 -5,30% 0,00
ingezetenen 47,80 46,70 2,35% 1,10
verontreinigingsheff ing / zuiveringsheff ing 53,04 53,04 0,00% 0,00
Ongebouw d w aterberging (tariefsdifferentiatie -/- 30%)
natuur 3,24 3,15 2,85% 0,09

Praktijkvoorbeelden (cf voorbeelden Waterschapspeil)
Tarieven 2022   
BB 2022

Tarieven 2022   
VJN 2022

%     
stijging

€       
stijging

Huurw oning eenpersoonshuishouden 100,84 99,74 1,10% 1,10
eigen huis met WOZ van € X;  eenpersoonshuishouden 350.000 168,29 170,97 -1,57% -2,68
Huurw oning meerpersoonshuishouden 206,92 205,82 0,53% 1,10
eigen huis met WOZ van € x meerpersoonshuishouden 350.000 274,37 277,05 -0,97% -2,68

Groothandel 10 ve's. WOZ w aarde € 2.400.000 992,88 1.018,80 -2,54% -25,92

Metaalbedrijf  3 ve, WOZ-w aarde 3 ton 216,93 220,17 -1,47% -3,24
Metaalbedrijf  50 ve, WOZ-w aarde 1 mln 2.844,70 2.855,50 -0,38% -10,80
Metaalbedrijf  450 ve, WOZ-w aarde 12 mln 26.180,40 26.310,00 -0,49% -129,60

landbouw bedrijf  3 ve afvalw ater, opstallen WOZ € 250.000 met 25 ha ongebouw de grond 1.711,05 1.765,00 -3,06% -53,95

landbouw bedrijf  3 ve afvalw ater, opstallen WOZ € 250.000 met 25 ha ongebouw de 
grond met w oning WOZ € 350.000 en meerpersoonshuishouden 1.985,41 2.042,04 -2,77% -56,63

natuurvereniging, eigenaar van 100 ha natuur 324,00 315,00 2,86% 9,00



Figuur 1A: ontwikkeling reserve Zuiveringsbeheer (kwaliteit) Beleidsbegroting 2022

Beleidsbegroting 2022 incl. WBP5 (2021-2028) Zuiveringsheffing
per ultimo: 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
tariefstijging 3,50% 3,50% 5,00% 5,00% 5,00% 4,00% 4,00%
tarief 51,24€   53,04€   54,84€   57,60€   60,48€   63,60€   66,12€   68,76€   

Figuur 1B: ontwikkeling reserve Zuiveringsbeheer (kwaliteit) Voorjaarsnota 2022-2027

Voorjaarsnota 2022-2027 incl. WBP5 (2021-2028) Zuiveringsheffing
per ultimo: 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
tariefstijging 3,50% 3,50% 5,00% 5,00% 4,00% 4,00% 4,00%
tarief 51,24€   53,04€   54,84€   57,60€   60,48€   62,88€   65,40€   68,04€   

Ontwikkeling taakreserve Zuiveringsbeheer

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1A BB2022 22,9 17,8 13,9 11,4 7,8 5,4 5,3 7,4
1B VJN2022 22,4 17,2 14,1 11,3 8,0 5,7 4,4 5,4
Ondergrens 3,4 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8
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Figuur 2A : ontwikkeling reserve Watersysteembeheer (kwantiteit) Beleidsbegroting 2022
Beleidsbegroting 2022 incl. WBP5 (2020-2028) Watersysteemheffing

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
ongebouwd tariefstijging 3,00% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25%

tarief 58,40€   60,15€   61,50€   62,88€   64,29€   65,74€   67,22€   68,73€   
ongebouwd tariefstijging 8,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
natuur tarief 3,00€     3,24€     3,40€     3,57€     3,75€     3,94€     4,14€     4,35€     
gebouwd tariefstijging -2,25% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

tarief (in % van economische waarde) 0,01971% 0,01927% 0,01946% 0,01965% 0,01985% 0,02005% 0,02025% 0,02045%
ingezetenen tariefstijging 9,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

tarief (na afronding) 43,90€   47,80€   49,20€   50,70€   52,20€   53,80€   55,40€   57,10€   

Figuur 2B : ontwikkeling reserve Watersysteembeheer (kwantiteit) Voorjaarsnota 2022-2027
Voorjaarsnota 2022-2027 incl. WBP5 (2020-2028) Watersysteemheffing

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
ongebouwd tariefstijging 6,50% 6,50% 4,00% 4,00% 2,50% 2,50% 2,50%

tarief 58,40€   62,20€   66,24€   68,89€   71,65€   73,44€   75,28€   77,16€   
ongebouwd tariefstijging 5,00% 5,00% 4,00% 4,00% 2,50% 2,50% 2,50%
natuur tarief 3,00€     3,15€     3,31€     3,44€     3,58€     3,67€     3,76€     3,85€     
gebouwd tariefstijging 3,25% 3,25% 0,80% 0,80% 0,50% 0,50% 0,50%

tarief (in % van economische waarde) 0,01971% 0,02035% 0,02101% 0,02118% 0,02135% 0,02146% 0,02156% 0,02167%
ingezetenen tariefstijging 6,50% 6,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

tarief (na afronding) 43,90€   46,70€   49,70€   50,70€   51,80€   52,80€   53,80€   54,90€   

Ontwikkeling taakreserve Watersysteembeheer

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
2A BB2022 3,8 4,6 4,3 4,8 4,7 5,7 8,6 13,5
2B VJN2022 3,2 2,6 3,3 3,3 2,8 3,0 3,5 5,1
Ondergrens 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9
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DEEL 2

FINANCIËLE  BEGROTING EN ACHTERGRONDEN
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1. Uitgangspunten en hoofdlijnen
1.1 Ontwikkelingen sinds vorig jaar

De perikelen rondom corona zijn gedurende de afgelopen periode nog steeds van invloed op de 
werkzaamheden van ons waterschap. Thuiswerken is nog steeds de norm maar begint langzaam 
zijn tol te eisen. De druk om meer naar kantoor te gaan, collega’s te ontmoeten en vooral om er 
samen weer de schouders onder te kunnen zetten neemt toe. Er blijft enige onzekerheid richting 
2022 hoe de pandemie zich gaat ontwikkelen.

Werden de afgelopen jaren gekenmerkt door droogte, het jaar 2021 is naast het jaar van een 
nieuw waterbeheerprogramma (WBP5) met de aandacht voor de watertransitie (“water 
vasthouden”) toch ook een jaar waarin Nederland werd geconfronteerd met wateroverlast.

De ambities van het WBP5 zijn in de Voorjaarsnota vertaald naar de periode tot en met 2027. 
Invulling geven aan de watertransitie gaat per definitie gepaard met risico’s en onzekerheden. Op 
weg naar 2027 gaan zich kansen, knelpunten, in- en externe invloeden voordoen die nu niet te 
voorspellen zijn. Daarom is het WBP5 op hoofdlijnen vastgesteld waardoor wendbaarheid en 
flexibiliteit in het zoeken naar manieren om de ambities te halen mogelijk is. De Beleidsbegroting 
2022 bevat de ambities van het ontwerp WBP5 vertaald naar doelen en resultaten met de 
bijbehorende middelen voor 2022.

1.2 Uitgangspunten en normen 

Investeringen 
De investeringen zijn voor de Beleidsbegroting geactualiseerd en de nieuwe investeringen zijn 
toegevoegd. Het investeringsprogramma voor de komende jaren is opgenomen in de paragraaf 
“investeringen” (deel 1 hoofdstuk 5). De financieringsparagraaf (paragraaf 1.8) gaat in op de 
consequenties voor het aantrekken van middelen ter financiering van deze investeringen.

Omslagrente
In de Voorjaarsnota en de Beleidsbegroting 2022 is een omslagrente gehanteerd van 2,25%. 

Inflatiepercentage 
Het Centraal Plan Bureau berekent periodiek het inflatiepercentage. Daar dit percentage fluctueert 
is in de Beleidsbegroting gerekend met een inflatiepercentage van gemiddeld 2%.
Omdat er sprake is van een “zero based” begroting is niet automatisch een stijging van de 
exploitatiekosten en de investeringsuitgaven voor inflatie doorgevoerd.

Salariskosten 
In de Beleidsbegroting is er rekening mee gehouden dat salarissen per 1 januari 2022 met 2,5% 
worden verhoogd naast de reguliere periodieken. 

Activering uren 
Eigen uren die besteed worden aan investeringsprojecten worden geactiveerd op die projecten. De 
daadwerkelijk bestede uren worden toegerekend aan projecten tegen een uurtarief van € 70. Dit 
tarief is gebaseerd op de “handleiding overheidstarieven” die jaarlijks door het Ministerie van 
Financiën wordt uitgebracht.

1.3 Incidentele lasten en baten 

In de begroting zijn de incidentele lasten en baten opgenomen.
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1.4       Kostentoerekening 

Al onze kosten en opbrengsten worden toegerekend naar de kostendragers Watersysteem- en 
Zuiveringsbeheer. Basis voor de toerekening van de directe kosten is de eerder in samenwerking 
met de accountant vastgelegde, procentuele toerekening van producten naar de kostendragers. 
Hierbij is “nut/bijdrage” van een product aan een kostendrager het uitgangspunt. 
De indirecte kosten en opbrengsten worden over de kostendragers verdeeld op basis van de 
normen per organisatieonderdeel.

Salariskosten 
De salariskosten worden verantwoord op diverse salaris gerelateerde kostensoorten, het 
organisatieonderdeel waar betreffende medewerkers werkzaam zijn en op werkplanproduct 
“indirect”. Onze medewerkers verantwoorden hun bestede uren in het tijdregistratiesysteem.

Rente en dividend 
Rente- en dividendopbrengsten worden over de kostendragers verdeeld in verhouding van de 
betreffende (taak)reserves.

1.5 Bestemmingsreserves en voorzieningen

1.5.1 Bestemmingsreserves 

Bestemmingsreserves zijn afgezonderde delen van het eigen vermogen met een vooraf
bepaalde bestemming. We kennen de volgende bestemmingsreserves en voorzieningen:

Bestemmingsreserve Gemeenschappelijke Technologische Dienst (hierna “GTD”)
Onder deze bestemmingsreserve is verantwoord de financiële verrekening van de
desintegratiekostenvergoeding als gevolg van de ontvlechting van de GTD per 31 december
1996 voor een totaalbedrag van € 1.335.000. Deze afkoopsom, ontvangen van de diverse
waterschappen, is vastgesteld na extern onderzoek. Tot en met het jaar 2033 wordt rente
bijgeschreven. Jaarlijks valt een deel van de afkoopsom vrij ten gunste van de exploitatie.
Per 31-12-2020 bedroeg deze reserve € 254.000.

Bestemmingsreserve Leven-de-Dommel
In 2019 zijn veel activiteiten in gang gezet. De exploitatie-uitgaven bleven echter nog achter op de 
planning. Om de doelen van het Actieplan Leven-de-Dommel toch te kunnen realiseren is besloten 
om het verschil in exploitatie-uitgaven tussen kader en realisatie (dus exclusief kapitaallasten) te 
reserveren in de vorm van een bestemmingsreserve. Dit betekende een voorstel voor 
resultaatbestemming in 2019 van € 1.400.000 ten gunste van een bestemmingsreserve Leven-de-
Dommel. Deze bestemmingreserve wordt, naast de reeds geplande uitgaven in het kader van het 
Actieplan Leven-de-Dommel voor de jaren 2020 t/m 2022, in het restant van de programmaperiode 
ingezet voor de dekking van de kosten die direct verband houden met de geplande exploitatie-
activiteiten in het actieplan. Per 31-12-2020 bedroeg deze reserve € 1.400.000.

Bestemmingsreserve Transitiefonds
Het transitiefonds is bedoeld om het dagelijks bestuur financiële middelen
ter beschikking te stellen om voorbereidende activiteiten te kunnen opstarten in het kader
van de droogteaanpak. Door te werken met het transitiefonds kan een vliegende start
worden gemaakt met de noodzakelijke maatregelen in het kader van de droogteaanpak.

1.5.2 Voorzieningen

Voorzieningen zijn voornamelijk verplichtingen en risico's waarvan de omvang en/of tijdstip
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van nakoming niet exact te bepalen zijn, maar die wel redelijkerwijs zijn te schatten.
We kennen de hiernavolgende voorzieningen.

Pensioenen
Voor drieëntwintig voormalige DB-leden bestaan al langer pensioenverplichtingen. In 2020 is
voor één voormalig DB-lid geld gestort in de pensioenvoorziening (€ 114.000). In verband
met nieuwe actuariële berekeningen is er verder € 69.000 toegevoegd aan de voorziening. In
2020 is er ook € 89.000 uitgekeerd ten laste van deze voorziening. De hiervoor getroffen 
voorziening bedroeg per 31-12-2020 € 1.256.000.

1.6 Waterschapsbelastingen

Watersysteemheffing: 
Belasting voor het bestrijden van kosten verbonden aan de zorg voor het watersysteem. Binnen de 
watersysteemheffing wordt een onderscheid gemaakt in een viertal belastingcategorieën met elk 
een eigen aandeel in de op te brengen watersysteemheffing.
Deze vier belastingcategorieën zijn:
- Ingezetenen
- Ongebouwd (niet zijnde natuur)
- Natuur
- Gebouwd

De kostentoedelingspercentages voor deze vier belastingcategorieën zijn in 2021 voor de jaren 
2022 en verder opnieuw vastgesteld door het algemeen bestuur. Zie hiervoor deel 1 paragraaf 6.4.

Zuiveringsheffing: 
Belasting voor het bestrijden van kosten voor het zuiveren van afvalwater dat direct of indirect 
afgevoerd wordt op een zuiveringstechnisch werk dat in ons beheer is.

Verontreinigingsheffing: 
Belasting voor het bestrijden van kosten voor maatregelen tot het tegengaan en voorkomen van 
verontreiniging van het oppervlakte water als gevolg van het direct lozen vanuit een woon/ 
bedrijfsruimte op het oppervlaktewater.

1.6.1 Kwijtscheldingsbeleid 
 
Voor de verschillende belastingen geldt voor een aantal belastingsoorten een
kwijtscheldingsbeleid. In het najaar 2021 is naast de toedeling van de kosten aan de
diverse belastingbetalers van het waterschap ook de kwijtschelding aan bod gekomen. 
Er is voor gekozen om de 95% van de bijstandsnorm te handhaven.
Momenteel wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de gegevens van het
Inlichtingenbureau. Met het Inlichtingenbureau is overeenstemming bereikt dat zij de 
kwijtscheldingsverzoeken zo veel als mogelijk voor De Dommel zullen
verwerken.

1.6.2 Kostendekkendheid van de verschillende belastingen  

Voor de verschillende belastingen geldt dat gestreefd wordt naar een gelijkmatige
tariefontwikkeling over de jaren (de periode van de programmaperiode met een doorkijk naar
de ontwikkeling tot en met het jaar 2028). Hierbij wordt nadrukkelijk een relatie gelegd met
de ontwikkeling van de tariefegalisatiereserve en het weerstandsvermogen.
Er wordt niet standaard gebruikgemaakt van reserves per categorie (categoriereserves).

Periodiek wordt een berekening opgesteld met een vergelijking van de begrote en
gerealiseerde belastingopbrengsten per categorie. Op basis van deze vergelijking wordt
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bezien in hoeverre er een bestemmingsreserve per categorie noodzakelijk zou zijn geweest.
De taakreserves Watersysteembeheer en Zuiveringsbeheer worden, voor het deel boven de 
bestuurlijk bepaalde ondergrens, ingezet als een tariefsegalisatiereserve voor de watersysteem- 
en de zuiveringsheffing.
De ontwikkeling van deze (taak)reserves wordt aan ons algemeen bestuur gepresenteerd
met de presentatie van de tariefontwikkeling.

1.6.3 Tarieven 

Bij de Voorjaarsnota is een indicatie afgegeven van de ontwikkeling van de tarieven voor de
komende jaren. Bij de Beleidsbegroting 2022 wordt het tarief voor 2022 vastgesteld op basis
van de werkelijke inschatting van de kosten en de verwachte ontwikkeling in de
belastingeenheden. De tarieven voor de jaren na 2022 zijn slechts indicatief.

1.6.4 Ontwikkeling lasten en lastendruk

In het kader van de effecten van de kostentoedelingspercentages op de
tarieven worden naast de effecten op de tarieven ook de effecten op de kosten voor de
verschillende groepen van belastingbetalers gepresenteerd. Hierbij wordt naast de
huishoudens (een -of meerpersoonshuishouden, eigen huis of huurhuis) ook aandacht
geschonken aan de effecten voor natuur, bedrijven (verschillende grootte van bedrijven) en
landbouwbedrijven (verschillend in omvang en ligging).

1.7 Weerstandsvermogen 

Deze paragraaf bevat: 
a) Het beleid over de weerstandscapaciteit en de risico’s. 
b) Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, met een beschouwing over de stand 

aan het begin, de mutaties en de eindstand van het begrotingsjaar van de algemene 
reserves en de voorzieningen.

c) Een inventarisatie van de risico’s. 

Beleid over de weerstandscapaciteit en de risico’s: 
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 
- de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover we beschikken of 

kunnen beschikken om niet begrote kosten te dekken; 
- alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen 

zijn in relatie tot de financiële positie. 

Een te laag weerstandsvermogen betekent dat bij elke financiële tegenvaller een (begrotings-) 
wijziging volgt in de vorm van tariefsverhoging of bezuinigingsmaatregel, waardoor 
doelstellingen onder druk kunnen komen te staan. 
De basis voor de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit is een actueel risicoprofiel 
van De Dommel. Per risico zijn de financieringsvormen bepaald en zijn de schadescenario’s 
vastgesteld. In de loop van 2019 is het risicoprofiel geactualiseerd, waarna de invloed op het 
weerstandsvermogen opnieuw bekeken is. Het financieel beleid is daar op aangepast. Het 
algemeen bestuur heeft het weerstandsvermogen in 2020 vastgesteld.
Met behulp van een op maat gemaakt statistisch model (Monte Carlo simulaties) zijn de 
risicoscenario's gemodelleerd, waarmee een uitspraak gedaan kan worden over de financiële 
gevolgen van de gedefinieerde risico’s voor De Dommel. De impact van alle individuele risico’s is 
bepaald, maar ook van alle risicoscenario’s gezamenlijk. Met behulp van het model kan een 
uitspraak worden gedaan over de gemiddelde verwachte schade en ook van de verwachte 
schadelast in een extreem slecht schadejaar (bijvoorbeeld eens in de 25 of 100 jaar). 
Binnen het waterschap wordt een werkwijze bepaald om jaarlijks in plaats van 4-jaarlijks naar een  
actualisatie van het weerstandsvermogen te komen.  
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Het weerstandsvermogen vormt een onderdeel van de taakreserves dat specifiek gereserveerd 
wordt voor dit doel. Het verhoudingsgetal voor verdeling over de taakreserves Zuiveringsbeheer en 
Watersysteembeheer wordt bepaald door de verhouding van exploitatielasten van enig 
begrotingsjaar van die taken. 

Weerstandscapaciteit 
Conform het hiervoor omschreven beleid en rekenmethode, is de benodigde weerstandscapaciteit 
voor 2022 becijferd op € 5,9 mln. De taakreserves Zuiveringsbeheer en Watersysteembeheer, 
alsmede de in de begroting opgenomen post voor onvoorzien, is aanmerkelijk hoger dan het 
berekende (minimum) bedrag en bedraagt bij aanvang van 2022 ongeveer € 27 mln.
 
Hierna wordt ingegaan op risico’s waar geen specifieke voorziening voor is getroffen. Indien nodig 
zullen deze uit de weerstandscapaciteit moeten worden gedekt.

Risico´s en risicoparagraaf 

Algemeen
Met de leden van het algemeen bestuur is in 2020 een start gemaakt met het verder vorm en 
inhoud geven aan risicomanagement binnen het waterschap. Doelstelling is om een meer pro-
actieve houding te kunnen aannemen ten aanzien van risico’s (en kansen) en het beheersen van 
risico’s en het benutten van kansen. 
In 2021 is gestart met het opstellen van een frauderisicobeleid. Het risicomanagement zal in 2022 
verder worden opgepakt, uitgewerkt en gepositioneerd. 

Bijzonder aandachtspunt in het traject rondom risicomanagement is de positie van en het inzicht in 
de rol en bijdragen van de verbonden partijen in het behalen van de waterschapsdoelen.  

Gronden
Door het samenwerken met het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) kan de waardedaling van in 
te richten gronden binnen de EHS vergoed worden.
In geval we de gronden na afronding van een project niet door kunnen leveren is de restwaarde 
van de gronden 15% van de oorspronkelijke landbouwkundige waarde.

Aanbesteding 
In het inkoop- en aanbestedingsbeleid is gekozen om te werken aan een bundeling van kennis 
door het verbeteren van de samenwerking tussen de vertegenwoordigers van inkoop, juridische 
zaken en de budgethouders/projectleiders. Deze kennisbundeling, verhoging van de 
bewustwording van de problematiek met betrekking tot het aanbestedingsproces en de meer 
gestructureerde inzet van deze kennis, leidt tot een vermindering van de risico's met betrekking tot 
aanbestedingen.

Omzetbelasting anti-afhaakovereenkomsten 
In 2014 is reeds duidelijkheid ontstaan over het, onder omstandigheden, toestaan van subsidies in 
het kader van anti-afhaakregeling. In het verleden is bij de toekenning van deze subsidie aan de 
ontvangende partij (belastingplichtige) aangegeven dat de subsidiebedragen vallen onder de 
omzetbelastingplicht. Het desbetreffende bedrijf is geïnformeerd over de eventuele 
omzetbelastingplicht en de mogelijke consequenties met betrekking tot het afdragen van 
omzetbelasting. Mochten wij in de toekomst overgaan tot het verstrekken van dergelijke subsidies 
dan zullen wij dat doen op basis van een daarop afgestemde subsidieverordening (nadere regels 
op basis van de ASV) en onder dezelfde voorwaarden met betrekking tot de omzetbelastingplicht. 

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (hierna “SNB”) 
Waterschap De Dommel is voor 26,46% aandeelhouder in N.V. Slibverwerking Noord-Brabant 
(SNB). SNB verwerkt zuiveringsslib in een slibverbrandingsinstallatie (SVI). SNB is een naamloze 
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vennootschap, wat inhoudt dat de aansprakelijkheid van de aandeelhouders in beginsel beperkt is 
tot hun verplichting om de door hen gehouden aandelen vol te storten. 

SNB is door haar maatschappelijke functie en met haar ondernemende bedrijfsvoering 
blootgesteld aan strategische, operationele, financiële en compliance risico's. Risicomanagement 
is daarom een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Het nemen van risico’s is inherent aan 
ondernemen. Door een bewuste afweging te maken tussen doelstellingen en de risico’s die SNB 
bereid is te nemen, streeft SNB naar een bestendige en maatschappelijk verantwoorde 
bedrijfsvoering. SNB heeft dit verwoord in het nieuw opgestelde bedrijfsplan.

Risicocategorie Risicoacceptatie Toelichting
Strategisch Gematigd SNB is bereid gematigde risico’s te nemen bij het nastreven 

van haar ambities gezien haar maatschappelijke functie. 
Operationeel Zeer laag SNB richt zich vooral op het behoud van de continuïteit van de 

slibverwerkingsactiviteiten ongeacht de omstandigheden. 
Financieel Laag Een solide financiële positie is uitgangspunt.
Compliance Nul SNB streeft ernaar te voldoen aan elke van toepassing zijnde 

wet- en regelgeving speciaal op het gebied van veiligheid en 
milieu.

Om de risico’s te beoordelen en vergelijken wordt intern gebruik gemaakt van een risicomatrix. De 
belangrijkste risico’s zijn:

Strategisch
SNB oriënteert zich op de mogelijkheden van het uitbreiden van het aantal aandeelhouders om 
haar maatschappelijk rol en positie in de Waterketen en in de markt van slibeindverwerking nader 
in te vullen en te versterken.

Belangrijk aandachtspunt in de verduurzamingsstrategie van SNB ten aanzien van de 
slibeindverwerking is het terugwinnen van grondstoffen door SNB of op de zuivering. Terugwinnen 
van grondstoffen is een belangrijk onderdeel om te komen tot een verdere verduurzaming van de 
totale afvalwaterketen. In de keten zullen partijen afstemming moeten gaan zoeken om sub-
optimalisaties in de keten te vermijden. Waterschap De Dommel tracht deze afstemming met SNB 
en de overige aandeelhouders te vinden. Dit is nodig om (toekomstige) doelstelling op het gebied 
van verduurzaming en het realiseren van de te behalen besparingen veilig te stellen. 

Operationeel
SNB is in redelijke mate afhankelijk van derden voor de toevoer van grondstoffen, 
onderhoudsbedrijven en afvoer van reststoffen om de continuïteit van het verwerkingsproces te 
garanderen. 

De toevoer van grondstoffen (slib) door de aandeelhouders is door de ingebruikname van 
Energiefabrieken bij de verschillende aandeelhouders en de krapte op de markt van slibverwerking 
een bijzonder aandachtspunt in het kader van de beheersing van het operationeel risico.
Beheersing van het operationeel risico wordt verder gemitigeerd door een adequate regievoering, 
het aantrekken van mogelijk nieuwe aandeelhouders, screening van externe contractpartijen en 
contractbeheer. 

Compliance
Het niet voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving kan schadelijk zijn voor de reputatie van 
SNB en kan negatieve financiële en operationele gevolgen hebben.
Om dit te voorkomen heeft SNB een KAM-systeem dat gecertificeerd is op basis van ISO 9001, 
ISO 14001 en VCA.
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Vennootschapsbelasting (VpB) 
Het waterschap is vanaf 1 januari 2016 VpB-plichtig. Dit houdt in dat er mogelijk winstbelasting 
afgedragen dient te worden over ondernemersactiviteiten. 

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het uitlenen en detacheren van personeel, het vermarkten 
van reststromen (levering biogas aan een bedrijf, levering struviet, levering elektriciteit aan het 
net). 
Het voorbereiden van de aangifte doen we in overleg met de andere Brabantse waterschappen 
waarbij we ons laten ondersteunen door een belastingadviseur en handelen in overleg met de 
fiscus in het kader van ons huidige “convenant horizontaal toezicht” en zijn we in contact met de 
fiscus over de gevolgen van de aanpassingen bij de Belastingdienst in het traject rondom 
horizontaal toezicht. We verwachten nog steeds geen financiële consequentie. Wel is de 
administratieve impact groot.

Energiefabriek en Biogasinstallatie Tilburg 
Begin 2013 is de bouw van de Energiefabriek gestart. Wegens een geschil met de aannemer heeft 
de bouw een aantal maanden stilgelegen. Begin oktober 2017 werd de energiefabriek officieel 
geopend. Na de officiële opening zijn diverse werkzaamheden aan de Energiefabriek uitgevoerd 
om de werking te krijgen naar het niveau dat was voorzien bij een reguliere oplevering van het 
project.  Ook na de oplevering zijn we aan de slag om de prestaties van de Energiefabriek verder 
te verbeteren c.q. te optimaliseren. 

In 2020 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de bouw van een biogasinstallatie waardoor de 
capaciteit van verwerking van het slib op Tilburg wordt verhoogd en daarmee de oplevering van 
energie verder kan toenemen. 

Over de leveringen van het biogas die door de Energiefabriek worden uitgevoerd is BTW 
verschuldigd die afgedragen moet worden. Dat betekent dat de BTW op leveringen en diensten 
aan de Energiefabriek kan worden verrekend (teruggevraagd). Met de Belastingdienst wordt nog 
overleg gevoerd over de mate van verrekening van de BTW, over de investeringsbedragen en over 
de exploitatielasten. 

De bouw en exploitatie van de Biogasinstallatie zal effect hebben op de te verrekenen BTW in de 
jaren na ingebruikname van de Biogasinstallatie. 
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1.8 Financiering 

1.8.1 Algemeen

In de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO), de Regeling uitzettingen en derivaten 
decentrale overheden (RUDDO), Besluit lening voorwaarden decentrale overheden en Regeling 
schatkistbankieren decentrale overheden zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde 
professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van de decentrale overheden. Deze 
wetgeving en de daarin opgenomen bepalingen over kasgeldlimiet en renterisiconorm zijn het 
uitgangspunt in het treasurybeleid van Waterschap De Dommel.

1.8.2. Invloed van de economische en financiële crisis en van corona

Nadat in 2020 de economie over een breed front in een recessie was beland door het coronavirus, 
wordt voor 2021 juist een flinke groei verwacht. De OESO verwacht voor 2021 voor het Euro 
gebied een groei van 5,3% en voor 2022 een groei van 4,6%.

Dankzij deze groei moet de economie van de eurozone tegen de jaarwisseling opnieuw het peil 
hebben bereikt van voor de pandemie.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in september 2021 gemeld het tempo van zijn obligatie-
aankoopprogramma te gaan vertragen. Daarvoor verlopen de steunaankopen nog à rato van € 80 
mld. per maand. Pas in maart 2022 is de verwachting dat dat naar nul zal gaan.

Het Financieel Dagblad meldt het volgende over een paneldiscussie bij de ECB:
Het was een ongewone recessie en we zitten nu in een ongewoon herstel, maar we zijn nog niet 
helemaal uit de problemen. De verstoringen aan de aanbodkant van de economie zijn 
hardnekkiger dan verwacht. Het is afwachten hoe lang de hogere inflatie nog aanhoudt. Er is nog 
altijd het risico dat er nieuwe varianten van het coronavirus opduiken die invloed kunnen hebben 
op het economisch herstel.

Het zeer ruime monetaire beleid van de ECB blijft volgens de recent herziene strategie van de 
centrale bank nog lange tijd noodzakelijk. Dit zal invloed hebben op de rente. De verwachting voor 
de lange rente is dat deze zal stijgen, maar dat de stijging beperkt zal zijn.
 
1.8.3. Financieringsstructuur

Binnen het waterschap is de financieringsstructuur van de kapitaalbehoefte om schommelingen op 
te vangen met kort geld (rekening-courant krediet en kasgeldleningen). Normaal gesproken is geld 
voor een korte termijn lenen goedkoper dan voor een langere termijn. De verwachtte 
renteontwikkeling van zowel de lange als korte rente is van invloed op de keuze om meer of 
minder kort te financieren. Hierbij speelt de liquiditeitsplanning een belangrijke rol. Op basis van 
deze verwachtingen wordt besloten om kortlopend en/of langlopend te financieren. De kortlopende 
financiering wordt gemaximaliseerd door wetgeving (kasgeldlimiet, zie paragraaf 1.8.5.).

1.8.4. Schatkistbankieren en Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën

De wet Schatkistbankieren is geïntegreerd in de werkwijze van Waterschap De Dommel. 
Schatkistbankieren houdt in dat alle gemeenten, provincies en waterschappen hun vermogens bij 
het Ministerie van Financiën onderbrengen, waarvoor ze een rentevergoeding ontvangen. Per 1 
juli 2021 is de drempel voor deze vermogens verhoogd van 0,75% naar 2,0% van het 
begrotingstotaal. Concreet betekent dit dat een positief saldo op de bankrekening minder snel bij 
het Ministerie van Financiën ondergebracht hoeft te worden.



64

Ook over de Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (Wet Hof) zijn afspraken gemaakt tussen de 
Rijksoverheid en lagere overheden. De Wet Hof houdt in dat gemeenten, provincies en 
waterschappen in een jaar niet meer mogen uitgeven dan ze binnen krijgen met inachtneming van 
bepaalde grenzen en een afbouw van het bestaande tekort. Voor 2022 verwacht Waterschap De 
Dommel een tekort. Voor een nadere toelichting zie paragraaf 1.11.

De ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd en tijdig teruggekoppeld aan het algemeen bestuur. 
Dit kan middels de reguliere P&C producten zoals de planningsinstrumenten (Omgevingsscan, 
Beleidsplan/Voorjaarsnota en Beleidsbegroting) of de verantwoordingsinstrumenten 
(Bestuursrapportages en Jaarrekening).

1.8.5. Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet (= het saldo van vlottende middelen en de vlottende schuld) is een percentage 
(ministeriële norm 23%) van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Dit betekent 
voor Waterschap De Dommel dat de kortgeld-schuld voor 2022 € 32,5 mln. mag bedragen. Deze 
limiet is gericht op het beperken van het renterisico op de kortlopende financiering. 
De regelgeving bepaalt dat de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen 
de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. De ruimte die de kasgeldlimiet biedt, benut het 
waterschap zo optimaal mogelijk, steeds in overleg met de Treasurycommissie. Dit houdt in dat de 
kredietfaciliteit bij de Nederlandse Waterschapsbank (rood staan) als financieringsmiddel ingezet 
blijft worden zolang dit rentevoordelen biedt.

1.8.6. Renterisiconorm

De renterisiconorm (= het risico dat voort kan vloeien uit renteherziening en/of herfinanciering van 
lopende leningen), mag niet hoger zijn dan 30% van het begrotingstotaal (één momentopname per 
begrotingsjaar). Voor Waterschap De Dommel betekent dit dat de maximale herfinancieringsruimte 
voor 2022 ongeveer € 42,3 mln. bedraagt en vanwege de toenemende omvang van het 
begrotingstotaal in latere jaren stijgt. De achterliggende gedachte is dat door een spreiding in de 
rente typische looptijden van de leningen, veranderingen in de rente vertraagd doorwerken in de 
rentelasten, en dus in het totaal van de exploitatielasten. Hierdoor is het waterschap minder 
gevoelig voor rentewijzigingen.

Hierna is de renterisiconorm voor 2022 weergegeven.
    
Renterisiconorm Bedrag
Norm 42,3 mln.
Realisatie 28,1 mln.

De realisatie betreft de opnieuw te financieren aflossingen.  
    
1.8.7. Rekening-courant

De rente die over het rekening-courant krediet moet worden betaald is nul. Bij het afsluiten van 
kasgeldleningen (korte termijn) verstrekt de bank nu zelfs een geringe vergoeding rond 0,5%. 
De kredietfaciliteit bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) is per 1-1-2022 € 40 mln. Door het 
deels benutten van deze faciliteit in plaats van langlopende leningen af te sluiten wordt een 
voordeel verwacht. Dit voordeel is al in de begroting ingecalculeerd.

1.8.8. Leningen

Waterschap De Dommel verwacht bij aanvang van het begrotingsjaar 2022 € 277 mln. en aan het 
einde van het jaar € 307 mln. aan langlopende schulden uit te hebben staan.
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1.8.9. Renteresultaat

Het renteresultaat is het saldo tussen de aan externe partijen (bank) betaalde rente en de intern 
aan producten/projecten toegerekende rente en zou in de ideale situatie op “0” moeten uitkomen. 
Dit ideaal wordt in de praktijk echter niet bereikt vanwege:

• verschillen tussen externe rente en (interne) rekenrente;
• financiering met eigen vermogen (reserves);
• tijdsverschillen in geplande en gerealiseerde investeringsuitgaven;
• verschillen in begrote en gerealiseerde exploitatie- en investeringsuitgaven.

De omslagrente is in 2021 verlaagd van 2,5% naar 2,25%. Ook in de Beleidsbegroting 2022 wordt 
met 2,25% gerekend.

1.8.10. Liquiditeitsbegroting

In onderstaande tabel is de liquiditeitsbegroting voor 2022 te vinden. 

Bedragen * € 1.000 2022
Waterschapsbelasting 121.577
Via ander waterschap 3.386
Doorbelast derden 10.026
Dividend 700
Beleggingen 726
Totaal ontvangsten 136.414
  
Personeel 45.999
Goederen en diensten 64.683
Overig (o.a. voorziening en 
onvoorzien) 709
Investeringen en subsidies 46.098
Financieringen 16.934
Totaal uitgaven 174.423
  
Ontvangst - uitgaven -38.009
Waarvan herfinanciering  
bestaande leningen -9.101

Plannen inzake het risicobeheer
Het risicoprofiel van Waterschap De Dommel kan als laag worden geschetst. Krediet-, koers- en 
valutarisico’s worden niet gelopen. Slechts forse mutaties in de renteniveaus voor lang geld 
zouden de meerjarenraming in negatieve of positieve zin kunnen beïnvloeden. 

Plannen inzake de waterschapsfinanciering
Uit de liquiditeitsbegroting blijkt dat de financieringsbehoefte aanwezig zal blijven. Om adequaat in 
te kunnen spelen op de ontwikkeling op de kapitaalmarkt en de financieringsbehoefte van het 
waterschap, is een Treasurycommissie actief die de markt nauwgezet volgt en voorstellen in dit 
verband formuleert.

Plannen inzake het kasbeheer
Het eventueel aantrekken of het uitzetten van kort geld geschiedt conform de voorschriften zoals 
zijn vastgelegd in het Treasurystatuut.

1.9 Verbonden partijen
Jaarlijks wordt het algemeen bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de verbonden 
partijen en de overige vormen van samenwerking die niet voldoen aan de criteria van het zijn van 
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een verbonden partij maar die wel een bijdrage leveren aan het behalen van de 
waterschapsdoelen. Deze paragraaf beperkt zich tot de verbonden partijen die een belangrijke 
(financiële) relatie hebben met onze bedrijfsvoering. 

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (hierna “SNB”) 
De deelname van Waterschap De Dommel bij de oprichting van de SNB was gericht op het 
realiseren van het op duurzame wijze verwerken van slib waarbij de visie op de toekomst van 
slibverwerking en de positie van SNB centraal staan. 
SNB oriënteert zich op het uitbreiden van het aantal aandeelhouders (waterschappen) om haar 
maatschappelijke rol en positie in de waterketen te versterken.

Daarnaast wordt binnen SNB aandacht besteed aan het, in nauwe samenwerking met de 
aandeelhoudende waterschappen, verduurzamen van de slibverwerking en het sluiten van de 
slibketen. SNB tracht, naast de borging van de continuïteit van de slibverwerking, een koppeling te 
maken tussen duurzaamheid en verdere kostenbesparing door te bezien of de restproducten van 
de slibverwerking niet kunnen worden hergebruikt c.q. kunnen functioneren als grond- of hulpstof 
voor andere processen in plaats van als afvalproduct te worden aangemerkt. Binnen de wet- en 
regelgeving is er politiek (landelijk en Europees) aandacht voor het opheffen van het predicaat 
“afvalstoffen” op de teruggewonnen grond- en hulpstoffen uit het zuiveringsslib. 

Nederlandse Waterschapsbank (hierna “NWB”) 
Waterschap De Dommel is één van de waterschappen die aandelen heeft in de NWB. 
Deze aandelen zijn en blijven vooralsnog in eigen handen. Ten aanzien van het bezit van deze 
aandelen zijn geen wijzigingen in de visie te verwachten en er zijn ook geen beleidsvoornemens 
om de verhouding te wijzigingen.

De Nederlandse Waterschapsbank zal vanaf 2021 weer dividend gaan uitkeren aan de 
aandeelhouders. 

Waterschapshuis 
Het Waterschapshuis heeft als doel om door en voor de verschillende waterschappen, door 
vergaande samenwerkingsovereenkomsten, te komen tot de ontwikkeling van ICT-toepassingen. 
Deze samenwerking is gericht op het realiseren van kwalitatieve en kwantitatieve impulsen (in de 
vorm van efficiencyvoordelen). Het Waterschapshuis 2.0, de positie en rol van het 
Waterschapshuis, de dienstverlening aan en de verbinding met de waterschappen heeft een 
positieve ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen jaren. Deze lijn zal in de komende jaren 
worden doorgetrokken.   

Het Waterschapshuis dient, naast het verbeteren van de kwaliteit van de ICT-dienstverlening, een 
belangrijke bijdrage te leveren aan het beheersen van de ontwikkeling (verlagen) van de totale ICT 
kosten door het gezamenlijk aanpakken van ICT vraagstukken voor de gezamenlijke 
waterschappen (te denken valt aan onderwerpen als privacy, beveiliging, implementatie Digitaal 
Stelsel Omgevingswet).

Aquon 
Voor het uitvoeren van de laboratoriumwerkzaamheden is het samenwerkingsverband in de vorm 
van een gemeenschappelijke regeling (Aquon) met 8 andere waterschappen opgericht. Het doel 
van dit samenwerkingsverband is het borgen van de kwaliteit en continuïteit van de 
laboratoriumwerkzaamheden tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. In de afgelopen 
jaren zijn belangrijke stappen gezet om Aquon meer op de kaart te kunnen zetten (Aquon 2.0). 
Vanaf 2020 is gewerkt aan de (door)ontwikkeling van Aquon naar een toekomstbestendig 
waterschapslaboratorium met aandacht voor innovaties, de nieuwbouw (huisvestingsvraagstuk) 
met behoud van een kwalitatief goede dienstverlening tegen een maatschappelijk verantwoord 
tarief (Aquon 3.0).
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1.10 Bedrijfsvoering

De ontwikkeling van Waterschap De Dommel om te komen tot een resultaat- en doelgerichte 
organisatie tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten is en blijft een continu proces. Onder 
invloed van de economische (effecten corona-crisis) en organisatorische (bestuurlijke en 
management) ontwikkelingen krijgen sturen en afleggen van verantwoording een meer prominente 
plaats. Kernbegrippen zijn: betrouwbaarheid van de informatievoorziening en de  
jaareindeverwachtingen, doelmatigheid en kostenbewust zijn in combinatie met het goede gesprek 
en elkaar aanspreken. 
Randvoorwaardelijk is dat sturen en verantwoorden plaatsvindt met behoud van de ruimte om pro-
actief in te spelen op kansen in de omgeving om samen met externe partners de doelrealisatie 
verder te kunnen verbeteren. Hierbij wordt in samenwerking met het algemeen bestuur 
nadrukkelijk gekeken naar de positie, rollen en taken van het waterschap. 

Om de betrouwbaarheid van de informatievoorziening en de jaareindeverwachtingen te borgen 
worden naast de voortgangs- en marapgesprekken ook verbijzonderde interne controle activiteiten 
uitgevoerd ter toetsing van de processen en de uitgevoerde werkzaamheden in de processen. Bij 
het uitvoeren van de interne controles vindt nadrukkelijk afstemming plaats met de accountant om 
ook hier te komen tot, naast een oordeel over de rechtmatigheid van het handelen, adviezen om 
de doelmatigheid te bevorderen. 

In het kader van doelmatig- en doeltreffendheid worden, op initiatief van het dagelijks bestuur, 
directie en management, op diverse fronten zelfstandig maar vooral ook steeds meer in 
samenwerking met de omgeving (passend in de focus van het Bestuursprogramma om alles met 
en voor het gebied op te pakken) activiteiten ontplooid om de doelen en resultaten tegen zo laag 
mogelijke maatschappelijke kosten te (kunnen) realiseren. 

Onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur worden op het gebied van doelmatig- en 
doeltreffendheid ook activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten worden gedaan door de 
(onafhankelijke) eigen Rekenkamercommissie. Deze Rekenkamercommissie rapporteert over de 
onderzoeksresultaten aan het algemeen bestuur.

In het kader van het leren en verbeteren wordt deelgenomen aan diverse benchmarks. 
Daarnaast wordt vanuit de interne oriëntatie continu gekeken naar de verbetermogelijkheden 
binnen en tussen de processen. Hierbij kan gedacht worden aan het versterken van de aandacht 
voor de bestuursrapportages (inclusief jaareindeverwachtingen), het uitvoeren van interne audits 
en beleidsevaluaties en het aanscherpen van het werken met een programmatische aanpak en 
financiering.

1.11 EMU saldo

Deelnemers aan de EMU hebben in het Verdrag van Maastricht afgesproken dat het 
overheidstekort van een lidstaat in principe niet meer mag bedragen dan 3% van het Bruto 
Binnenlands Product. In dit kader is afgesproken dat het verwachte EMU-saldo wordt opgenomen 
in de financiële cijfers. 

Voor 2022 hebben alle lagere overheden tezamen een voorlopige financiële ruimte van 0,4% van 
het Bruto Binnenlands Product (BBP). Voor de waterschappen is dit 0,05%. 

Met een verwacht tekort voor 2022 van € 29,3 mln. verwacht Waterschap De Dommel een 
overschrijding ten opzichte van de indicatieve referentiewaarde (tekort € 16,6 mln.).
Het verschil tussen het exploitatieresultaat van De Dommel en het EMU-saldo wordt veroorzaakt 
doordat de Wet Hof uitgaat van het kasstelsel, terwijl waterschappen hun begroting baseren op het 
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systeem van baten en lasten. Vooral de investeringsvolumes van de waterschappen zijn dus 
bepalend voor het EMU-saldo.

Onderstaand is het verwachtte EMU-saldo weergegeven.
Opbouw EMU-SALDO 2022
(Bedragen x € 1.000)  
1. EMU-exploitatiesaldo -5.420
   
2. Invloed investeringen (zie staat van vaste activa)  
- bruto-investeringsuitgaven -60.099
+ investeringssubsidies 13.870
+ verkoop materiële en immateriële vaste activa  
+ afschrijvingen 22.386
   
3. Invloed voorzieningen  
(zie staat van reserves en voorzieningen)  
+ toevoegingen aan voorzieningen t.l.v. exploitatie 80
- onttrekkingen aan voorzieningen t.b.v. exploitatie -100
   
4. Invloed reserves (zie staat van reserves en voorzieningen)  
- evt. betalingen rechtstreeks uit reserves 0
   
5. Deelnemingen en aandelen  
- boekwinst 0
+ boekverlies  
   
EMU-Saldo Waterschap De Dommel -29.283
   
EMU-saldo Het Waterschapshuis (4,46% van € )  
EMU-saldo Aquon (8,41% van € )  
EMU-saldo BHIC (3,71% van …)  
EMU-saldo Coöperatie Boven Dommel i.o. (...% van ...)  
   
EMU-Saldo verbonden partijen 0
   
EMU-Saldo inclusief verbonden partijen -29.283

Verschil (+ is positief en - is negatief)
(de indicatieve referentiewaarde voor 2022 is € 16,6 mln. tekort).
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2. Begroting naar kostendrager
2.1 Begroting naar kostendrager Watersysteembeheer

Watersysteembeheer (bedragen x € 1.000) Begroting
2022

11000 Eigen plannen 11000 1.395
12000 Plannen van derden 12000 1.442
21000 Beheersinstrumenten w atersystemen 21000 191
22000 Aanleg, verbetering en onderhoud w atersystemen 22000 10.342
23000 Baggeren van w aterlopen en saneren van w aterbodems 23000 450
24000 Beheer hoeveelheid w ater 24000 2.548
25000 Calamiteitenbestrijding w atersystemen 25000 160
26000 Monitoring w atersystemen 26000 642
27000 Inrichten en onderhoud w aterkeringen 27000 10.873

42000 Vergunningen en keurontheff ingen 42000 25
43000 Handhaving keur 43000 -1
52000 Handhaving WVO 52000 137
53000 Rioleringsplannen en subsidies lozingen 53000 537
54000 Aanpak diffuse emissies derden 54000 37

61000 Belastingheff ing 61000 2.919
62000 Invordering 62000 191
02000 Kw aliteit 02000 -

71000 Bestuur 71000 365
72000 Externe communicatie 72000 233

80000 Ondersteunende beheerproducten 80000 4.858

P-lasten en overig indirect 99999 19.385

TOTAAL NETTOLASTEN BELEIDSPRODUCTEN 56.731

Onvoorzien 270
Gederfde baten a.g.v. kw ijtscheldingen en oninbaarverklaringen 360

Dividenden en overige algemene baten -632
TOTAAL OVERIGE LASTEN/BATEN -1

Watersysteembeheer (bedragen x € 1.000) Begroting
2022

Opbrengst ongebouw d 4.916
Opbrengst ongebouw d, natuur 144
Opbrengst gebouw d 31.117
Ingezetenenomslag 19.661
Vervolgingskosten w atersysteembeheer 350
Opbrengst verontreinigingsheff ing 347
TOTAAL BATEN BELASTINGHEFFING 56.535

RESULTAAT WATERSYSTEEMBEHEER VOOR BESTEMMING ("-"  
is nadeel) -195
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2.2 Begroting naar kostendrager Zuiveringsbeheer

Zuiveringsbeheer (bedragen x € 1.000) Begroting
2022

11000 Eigen plannen 11000 1.805
12000 Plannen van derden 12000 1.358
23000 Baggeren van w aterlopen en saneren van w aterbodems 23000 1.054
25000 Calamiteitenbestrijding w atersystemen 25000 20
26000 Monitoring w atersystemen 26000 2.266
31000 Getransporteerd afvalw ater 31000 6.516
32000 Gezuiverd afvalw ater 32000 21.545
33000 Verw erkt slib 33000 9.018

61000 Belastingheff ing 61000 261
62000 Invordering 62000 155
02000 Kw aliteit (derden: Aa en Maas en Brabantse Delta) 02000 -1.646

71000 Bestuur 71000 548
72000 Externe communicatie 72000 349

80000 Ondersteunende beheerproducten 80000 6.772

P-lasten en overig indirect 99999 21.255

TOTAAL NETTOLASTEN BELEIDSPRODUCTEN 71.276

Onvoorzien 339
Gederfde baten a.g.v. kw ijtscheldingen en oninbaarverklaringen 727

Dividenden en overige algemene baten -988
TOTAAL OVERIGE LASTEN/BATEN 78

Zuiveringsheff ing 65.995
Vervolgingskosten zuiveringsbeheer 135
TOTAAL BATEN BELASTINGHEFFING 66.130

RESULTAAT ZUIVERINGSBEHEER VOOR BESTEMMING ("-"  
is nadeel) -5.225
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3. Begroting naar kosten en opbrengstsoorten 
 

3.1 Begroting van baten en lasten

   Begroting
Voorjaarsnota 

2022-2027 Begroting Jaarrekening
Bedragen (x € 1.000)  2022 2022 2021 2020
Lasten:      
Rentelasten  7.351 7.319 6.910 7.583
Afschrijvingslasten  22.386 21.312 21.333 19.079
Personeelslasten  45.999 44.902 41.307 38.847
Goederen en diensten derden 64.683 65.921 63.526 59.352
Toevoeging aan voorzieningen 80 80 80 101
Onvoorzien  609 635 424 0
Totale Lasten  141.108 140.169 133.581 124.963
      
Baten:      
Rentebaten  920 590 758 759
Dividend  700 700 850 841
Opbrengsten  7.946 7.251 7.111 7.240
Onttrekking voorzieningen 0 0 0 33
Geactiveerde lasten  4.546 4.322 4.095 3.283
Totale Baten  14.112 12.863 12.814 12.156
       
Subtotaal baten -/- lasten 126.997 127.306 120.766 112.807
      
Waterschapsbelastingen:     
Watersysteemheffing 56.188 55.617 51.639 51.357
Zuiverings- en verontreinigingsheffing 66.477 66.783 65.282 59.480
Kwijtschelding en oninbaar -1.088 -1.052 -1.011 -985
Overige belastingopbrengsten 0 0 0 0
Totaal Waterschapsbelastingen 121.577 121.347 115.910 109.852
      
Resultaat voor bestemming   N 5.420 N 5.959 N 4.856 N 2.954
Onttrekking aan 
bestemmingsreserves*  1.117 1.042 0 0
Nog te bestemmen resultaat N 4.303 N 4.917 N 4.856 N 2.954

* Om de transparantie te verbeteren zijn vanaf 2022 de verwachte onttrekkingen aan de 
bestemmingsreserves opgenomen in de Beleidsbegroting 2022. 
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3.2. Toelichting op begrote lasten naar kostensoorten 

Kapitaallasten

Kapitaallasten (x € 1.000) Begroting Voorjaarsnota Begroting Rekening 
   2022 2022-2027 2021 2020
Rentelasten  7.351 7.319 6.910 7.583
Afschrijvingen  22.386 21.312 21.333 19.079
Totaal   29.737 28.631 28.243 26.662

Toelichting verschil tussen Beleidsbegroting 2022 en Voorjaarsnota 2022

De hogere afschrijvingslasten worden met name veroorzaakt door het vervroegd afschrijven van 
rioolgemaal Aalst in 2022 in plaats van 2021. 

Personeelslasten

Personeelslasten (x € 1.000) Begroting Voorjaarsnota Begroting Rekening 
   2022 2022-2027 2021 2020
Salarissen en toelagen huidig personeel 32.213 31.829 29.189 27.360
Sociale lasten (incl. pensioenlasten)  9.765 9.483 8.700 7.822
Overige personeelslasten 2.419 2.378 2.240 1.982
Personeel van derden 1.498 1.078 1.048 1.411
Subtotaal huidig personeel 45.894 44.768 41.177 38.574
Subtotaal voormalig personeel 105 134 130 273
Totaal   45.999 44.902 41.307 38.847

Toelichting verschil tussen Beleidsbegroting 2022 en Voorjaarsnota 2022

De personeelslasten stijgen in de Beleidsbegroting 2022 per saldo met ca. € 1,1 mln. ten opzichte 
van de Voorjaarsnota 2022. 
De stijging van de salarissen en toelagen huidig personeel wordt met name veroorzaakt door het 
ramen van extra personeelskosten van ca. € 0,3 mln. die gedekt worden vanuit de reeds gevormde 
bestemmingsreserve Transitiefonds. 
De stijging van de sociale lasten (incl. pensioenlasten) wordt met name veroorzaakt door een 
stijging van de pensioenpremies die wij verschuldigd zijn aan het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds (ABP). De stijging van personeel van derden wordt veroorzaakt door het ramen van 
personeelskosten die volledig door de provincie gefinancierd worden. In de Voorjaarsnota zijn 
deze lasten, evenals de baten, niet afzonderlijk opgenomen.

Goederen en diensten derden

Goederen en diensten derden (x € 1.000) Begroting Voorjaarsnota Begroting Rekening 
   2022 2022-2027 2021 2020
Gebruiks- en verbruiksgoederen 11.718 11.231 12.018 9.659
Energie   4.817 5.057 4.638 3.972
Leasebetalingen en operational lease 90 90 90 74
Huren   493 444 264 133
Pachten en erfpachten 1 1 1 0
Verzekeringen  605 553 545 568
Belastingen  87 86 85 198
Onderhoud door derden 8.565 9.258 8.809 9.656
Overige diensten en bijdragen aan derden 38.308 39.201 37.076 35.092
Totaal   64.683 65.921 63.526 59.352
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Toelichting verschil tussen Beleidsbegroting 2022 en Voorjaarsnota 2022

De totale lasten voor goederen en diensten zijn ca. € 1,2 mln. lager dan in de Voorjaarsnota 2022. 
Onderstaand worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

- Gebruiks- en verbruiksgoederen stijgen met € 487.000. De belangrijkste oorzaken zijn:
➢ hogere chemicaliënkosten (€ 0,5 mln.) door gebruik C-bron en legionella;
➢ lagere onderhoudskosten waterketen (€ 0,4 mln.) door eenmalige kosten in 2021 

die ten onrechte ook in de Voorjaarsnota 2022 meegenomen zijn en niet in de 
Beleidsbegroting 2022;

➢ verschuiving onderhoudskosten peil regulerende kunstwerken (€ 0,4 mln.) van 
“onderhoud door derden” naar “Gebruiks- en verbruiksgoederen”.

- De energielasten dalen met ca, € 0,2 mln. door enerzijds het later in gebruik nemen van de 
Groengas installatie (minder energielasten € 0,4 mln.) en anderzijds door olie voor tijdelijk 
extra recirculatie Tilburg (ca. € 0,2 mln. hogere energiekosten). Deze laatste kosten waren 
in de Voorjaarsnota 2022 begroot onder “Gebruiks- en verbruiksgoederen”.  

- Onderhoud door derden daalt met ca. € 0,7 mln. De belangrijkste oorzaken zijn:
➢ verschuiving onderhoudskosten aan peil regulerende kunstwerken naar ”Gebruiks-

en verbruiksgoederen” (ca. € 0,4 mln.); 
➢ hogere baggerkosten (ca. € 0,4 mln.) door extra baggerwerkzaamheden bij 

Centauriusvijver in Tilburg en Onze Lieve Vrouwendijk in Eindhoven 
(werkzaamheden waren in een later jaar gepland);

➢ lagere kosten plaagsoorten (ca. € 0,4 mln.). In de Voorjaarsnota 2022 waren deze 
kosten te hoog geraamd.

- Overige diensten en bijdragen aan derden dalen met ca. € 0,9 mln. ten opzichte van de 
Voorjaarsnota 2022. De belangrijkste oorzaken zijn:
➢ Lagere kosten regeling uitvoeringsagenda klimaatadaptatie (ca. € 0,9 mln.). Deze 

regeling moet nog ontworpen en vastgesteld worden en zal derhalve in het eerste 
jaar nog niet tot een maximale bijdrage leiden.

3.3 Toelichting op begrote baten naar opbrengstsoorten 

Baten (bedragen x € 1.000) Begroting Voorjaarsnota Begroting Rekening 
   2022 2022-2027 2021 2020
Rente / Renteresultaat 920 590 758 759
Dividend   700 700 850 841
Geactiveerde uren  4.546 4.322 4.095 3.283
Baten i.v.m. personeel 721 701 740 823
Opbrengsten van derden 6.147 5.905 5.029 5.081
Bijdragen van Rijk  244 164 384 88
Bijdragen van provincie 794 481 958 1.116
Bijdragen van openbare lichamen 40 0 0 68
Bijdragen van EU  0 0 0 0
Bijdragen van overigen 0 0 0 63
Onttrekking aan voorzieningen 0 0 0 33
Nagekomen baten voorgaande jaren 0 0 0 0
Totaal   14.112 12.863 12.814 12.156
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Toelichting verschil tussen Beleidsbegroting 2022 en Voorjaarsnota 2022

De Baten zijn per saldo ca. € 1,2 mln. hoger dan in de Voorjaarsnota 2022. De belangrijkste 
verschillen worden hieronder genoemd: 

- De geactiveerde uren zijn ca. € 0,2 mln. hoger dan bij de Voorjaarsnota 2022 geraamd. 
- Het renteresultaat is ca. € 0,3 mln. hoger door het meer in detail rekening houden met de 

diverse factoren die invloed hebben op deze post (vooral hoogte rente en investeringen).
- De opbrengsten van derden zijn in de Beleidsbegroting 2022 ca. € 0,2 mln. hoger, met 

name veroorzaakt door een hogere vergoeding voor kosten COVID-19.
- De bijdragen zijn in de Beleidsbegroting 2022 per saldo ca. € 0,4 mln. hoger, met name 

veroorzaakt door een provinciale bijdrage voor kosten personeel . Deze opbrengsten waren 
in de Voorjaarsnota gesaldeerd met de kosten.

Waterschapsbelastingen 

Belastingopbrengsten Begroting Voorjaarsnota Begroting Rekening 
(bedragen x € 1.000) 2022 2022-2027 2021 2020
Watersysteemheffingen 55.827 55.264 51.314 51.047
     Ongebouwd  4.916 5.070 4.733 4.418
     Ongebouwd, natuur 144 140 131 127
     Gebouwd  31.117 30.817 28.342 28.925
     Ingezetenen  19.661 19.240 18.133 17.518
     Vervolgingskosten 350 350 300 370
     Kwijtschelding  -259 -258 -231 -223
     Oninbare belastingopbrengsten -102 -95 -95 -87
Zuiveringsheffing en 
verontreinigingsheffing 65.750 66.083 64.597 58.805
     Zuiveringsheffing bedrijven 14.161 14.312 14.597 11.635
     Zuiveringsheffing huishoudens 51.834 52.006 50.308 47.437
     Verontreinigingsheffing 347 329 307 259
     Vervolgingskosten 135 135 70 149
     Kwijtschelding  -540 -512 -506 -506
     Oninbare belastingopbrengsten -187 -187 -179 -169
Overige belastingopbrengsten 0 0 0 0
Totaal   121.577 121.347 115.910 109.852

Toelichting verschil tussen Beleidsbegroting 2022 en Voorjaarsnota 2022

Watersysteemheffingen:
De opbrengst in de Beleidsbegroting 2022 is in totaal ca. € 0,6 mln. hoger dan in de Voorjaarsnota 
2022. Dit wordt verklaard door:

Gebouwd: 
Een hogere WOZ waarde dan in de Voorjaarsnota 2022, hier staat een lager tarief tegenover.

Ingezetenen:
Een hoger tarief dan in de Voorjaarsnota 2022.
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Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing: 
De opbrengst in de Beleidsbegroting 2022 is in totaal ca. € 0,3 mln. lager dan in de Voorjaarsnota 
2022. Dit wordt verklaard door:

Zuiveringsheffing huishoudens:
Een daling van de eenheden (aantal ve) ten opzichte van de Voorjaarsnota 2022.

Zuiveringsheffing bedrijven:
Een daling van de eenheden (aantal ve) ten opzichte van de Voorjaarsnota 2022.

Verontreinigingsheffing:
Een stijging van de eenheden (aantal ve) ten opzichte van de Voorjaarsnota 2022.

3.4 Toelichting op begrote onttrekking aan bestemmingsreserves 

Bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000) Begroting Voorjaarsnota Begroting Rekening 
   2022 2022-2027 2021 2020
Bestemmingsreserve GTD 40 40 - -
Bestemmingsreserve Leven-de-Dommel 800 875 - -
Bestemmingsreserve Transitiefonds   277 127 - -
Totaal   1.117 1.042 - -

Om de transparantie te verbeteren zijn vanaf 2022 de verwachte onttrekkingen aan de 
bestemmingsreserves opgenomen in de Beleidsbegroting 2022.
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Lijst van gebruikte afkortingen

AB Algemeen Bestuur Waterschap De Dommel
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AR/VR Augmented Reality and Virtual Reality
ASV Algemene Subsidieverordening
BAW Bestuursakkoord Water
BB Beleidsbegroting
BBP Bruto Binnenlands Product
BBG Breed Bestuurlijk overleg Grondwater
BBWP Bedrijf Bodem Waterplannen
BTW Belasting over de Toegevoegde Waarde
Burap Bestuursrapportage
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst
DB Dagelijks Bestuur Waterschap De Dommel
DEEP Data science en engineering expert programma
DHZ Deltaplan Hoge Zandgronden
DPRA Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie
ECB Europese Centrale Bank
EHS/EVZ Ecologische Hoofdstructuur/Ecologische VerbindingsZone
EMU Economische Monetaire Unie
FIDO Wet Financiering decentrale overheden
FTE Full Time Equivalent
GAK Granulair Actief Kool
GGA Gebiedsgerichte aanpak
GGOR Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime
GLB Gemeenschappelijk Landbouw Beleid
GOB Groen Ontwikkelingsfonds Brabant
GTD Gemeenschappelijk Technologische Dienst
GWW Grond-, Weg- en Waterbouw
ha hectare
Hof Houdbaarheid Overheidsfinanciën
HOWABO Hoogwateropgave ‘s-Hertogenbosch
ICT Informatie- en Communicatie Technologie
ISO Internationale Organisatie voor Standaardisatie
KAM Kwaliteit, Arbo en Milieu
KIWK Kennisimpuls Waterkwaliteit
KRW Kaderrichtlijn Water
LDD Leven-de-Dommel
Lidar Light Detection and Ranging
LTAP Langetermijn Assetplanning
MOK Maatwerkovereenkomst met de provincie Noord-Brabant
MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
N2000 Natura 2000
NBW Nationaal Bestuursakkoord Water
NNB Natuurnetwerk Brabant
NNP Natte Natuurparel
NWB Nederlandse WaterschapsBank
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OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling

PAS Programmatische Aanpak Stikstof
PHA PolyHydroxyAlkanoaten (Bioplastics)
PoC Proof of concepts
P&C Planning en Control
RE(K)S Regionale Energie- (en Klimaat)strategie
RUDDO Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie
SDE Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie
SGBP StroomGebiedBeheerPlan
SNB Slibverwerking Noord-Brabant
Sonar Sound Navigation And Ranging
STOWA Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer

SVI Slibverwerking Installatie (bij WDD) / Slibverbranding 
Installatie (bij SNB)

VCA Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers
VJN Voorjaarsnota
VE Vervuilingseenheid water
VpB Vennootschapsbelasting
WBP WaterBeheerProgramma
WOZ Wet waardering onroerende zaken
WVO Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren



Lijst van projecten en voorstel majeure projecten
Bijlage: Voorstel Majeure Projecten Beleidsbegroting 2022
De rood gekleurde projecten worden voorgesteld als majeure projecten

Totale NETTO projectkosten
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Bestuur en Bedrijfsvoering           
A047801 Vervanging Sanitair waterschapshuis L  X     0 0  
A050601 Wireless Accespoints (WiFi) L X      0 0  
A054101 Aanpassing ivm Duurzame mobiliteit L X     0  
A057201 Gebouwbeheersysteem Priva vervangen L X     0 0  
P082501 WKC Ruimte L  X    0 0  
P082601 Huisvesting 3.0 L X  0 0

Bestuur en Bedrijfsvoering ICT        
P048312 I-programma 2022 L   X    0 0  
P064106 GOO inw landmeetgeg waterg en duiker L  X    
P081301 Werkbudget digitale transformatie L  X   0  
P083501 Opzetten en verbeter Datamanagement L X     0 0  
P084201 WBP5, Digitale transformatie overig L    X   0  
P084202 WBP5, Datamanagement L X     0 0  
P076702 DJUMA vervolg L   X    0  

Waterketen Algemeen        
A057601 Bijdrage verleggen persleid Bergeijk L X  0 0  
A057801 Techn.stand.& CPU-verv 2 zuiveringen L X  0 0  



79

Ri
sic

o 
(L

-M
-H

)

< 
€ 

10
0.

00
0

€ 
10

0.
00

0 
- €

 
50

0.
00

0

€ 
50

0.
00

0 
- €

 
1.

00
0.

00
0

1.
00

0.
00

0 
- €

 
5.

00
0.

00
0

€ 
5.

00
0.

00
0 

- 
€ 

10
.0

00
.0

00

> 
€ 

10
.0

00
.0

00

Pr
oj

ec
t s

ta
rt

 
in

 2
02

1/
20

22

Pr
oj

ec
t e

in
di

gt
 

in
 2

02
1/

20
22

Re
de

n 
M

aj
eu

r

A059401 Techn. stand. en CPU-verv Soerendonk L X  0 0  
P077001 Aanpak nieuwe stoffen M X
P077002 Subsidie Pharmafilter Catharinazieke L X  0  
P077003 Pilots nieuwe stoffen L X   
P077004 Full-scale Nieuwe stoffen Hapert M X   
P077005 Full-scale Nieuwe stoffen Soerendonk L X   

Waterketen Boxtel en overige rwzi's        
P077402 LTAP gebouwrenovatie Hapert L  X    
P079601 Aanpassingen RWZI Boxtel H 10-15 Financieel

Waterketen Eindhoven en Mierlo    
P039804 Impact based RTC L X   0  
P063104 Verdiepen 11 inlooptrommels NBTs L X   0 0  
P063105 Aanpas en uitbreid sliblijn rwzi EHV L X  0 0  
P063302 Oppervlaktewaterbeluchting L X    
P063306 Aanvulling P063304 Demo opp.w.beluch L X   0 0  

P063403 Realisatie beluchting AT M X  
Nieuwe techniek 
beluchting

P069501 Vervangen geurbestrijding RWZI Eindh L X  0
P070102 Renov zandvanger RWZI Eindhoven mech L X  0  
P072601 LTAP RWZI Eindh rev en verv geb.inst L 10-15  
P072602 Reinigen ATs RWZI Eindhoven L X  0 0  
P073701 LTAP unit PLC”s rwzi Eindhoven L X
P077101 Budget plan Eindh capaciteitsuitbrei M X
P077006 Pilot Eindhoven NenP Nieuwe stoffen L X 0  
P077102 Systeemkeuze/VO Eindhoven L X  
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P077201 Vloeren VBT Eindhoven L X  0  
P083801 Amoveren beluchtingstank III Ehv L X  0 0  

Waterketen Tilburg (Oost) en Moerenburg   
A054401 Nooduitlaat Tilburg L X   
P064501 Tennet, begeleiding L X  0
P064502 Vloeivelden Tilburg L X   
P064503 Bijdrage realisatie EVZ L X 0  

P069301 Vervangen RWZI Tilburg H  20-25
Financieel en 
zuiveringsprestaties

P080202 Systeemkeuze/ VO Tilburg L X   

P080801 Groengas en CO2 afvang installatie M X  0
Innovatie en 
opbrengst

Waterketen Transportsystemen   

P049003 Renovatie rioolgemaal Aalst M X  0
Omvang 
rioolgemaal

P069701 Vervangen RG Duizel L X  0  
P069901 Vervangen RG Spoordonk L  X  0  
P070501 LTAP revisie RG Oirschot L X  0  

P071207 Inprikkers Riool Zuid M X  

Financieel en 
afhankelijkheid 
Omgeving

P071208 Voorbereid renov AWR Zuid Tp44-Tp31 M  15-20 0

Financieel en 
afhankelijkheid 
Omgeving

P072001 Aanpassing RG Goirle L  X  0
P072901 LTAP RG Nijnsel L  X  0  
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P073001 LTAP RG Helvoirt L X  0  
P073301 LTAP rioolgemaal Vught L  X
P076301 LTAP RG Casteren L X  0  
P078501 RG Haaren aanp. W-installatie + Pers L X  0  
P082801 Vervanging transportleid 15 – Mierlo L X  0 0  
P082901 Vervanging transportleid 30 – Eersel L X  0 0  

Watersysteem   
Machines en Materialen   

A020501 Schouwpadvijzel Mbeers (verv. 57540 L X  0 0  
A038801 houtversnipperaar schliessing stpl B L X 0 0
A039501 Frees/vijzelcombinatie Agric en STH L X 0 0
A042401 Votex Roadmaster 2607 Eco vlakklepel L X 0 0
A051901 Flexibodemmes Vervos breed L X 0 0
A052001 Flexibodemmes Vervos smal L X  0 0  
A052101 Maaiboot C480H (2013) L X  0 0  
A052501 Mobiele kraan Liebherr (2014) L X  0 0  
A052701 Smalspoortractor Fendt 209 Vario L X  0 0  
A052801 Maaikorf L X  0 0  
A053001 2 hoogwaterpompen (totaal 8) L X  0 0  
Overig   
A040102 Nw Gender Emmasingelkw./Mathildeln L X  0 0  
P025603 Groen blauw stim kader Stika deel 3 L X  0
P065202 Baggeren Schoonberg L X
P074901 Poldergemaal Beukenhorst L X  0
P075302 Herinrichting watersysteem Someren L X  
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P075303 Klimaatrobuust Someren L X  
P079301 A58/Beerzedal, Oirschot Robuust Beek L X  0 0
P081502 Afbreken tijdelijke leiding L X  0 0
P081601 Aanleg en voorfin. duikers De Gender L  X  0 0
P082701 DO207-st1, verv stuw Afwatering Boxt L  X  0  
P083301 Totstandkoming basismeetnet L X  0 0  
P083901 WBP5, zomerpiekbuien L X  0 0  
P083902 WBP5, noodpomp opstelplaatsen Drong. L X  0 0  

Watersysteem Herstel overige keringen
P068701 Voorbereidkst herstel overige kering L  X
P068702 Raming Clusters 2025 L  X 0

Watersysteem Realiseren Inrichtingsopgave   
Inrichtingsopgaven   

A045403 EVZ Gestel Centrumpassage L X
A054601 N2000/PAS proces aangelegenheden L X   
P016107 EVZ Beekse Waterloop Nuenen L X
P016914 De Ruiting Landgoed Vughts L X  0  
P016915 Essche Stroom Bruggelaar H X   
P016919 Regionale kering Essche Stroom M X  0
P018701 Anti verdroging De Utrecht H X  
P018702 Hoogeindse beek M X  0
P018803 Scheeken H X
P018804 EVZ Groote Waterloop L X  0
P019105 Beekherstel Kleine Beerze fase 1 H X  
P019109 Omkeren Sifon Kleine Beerze L X  
P019801 Beekherstel Reusel de Mierden H X  
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P019901 Beekherstel Groote Beerze div traj H X  
LDD, Financieel, 
Tijd, Imago

P025106 Dommel door Eindhoven reservering L X
P034004 NNP Beekloopdal H X  0
P034006 BHS Run Schaiksedijk/Stevert H X  
P034602 Inrichting Rielloopdal L X  0
P034702 Vencompl. Leenderbos en Tong.reepdal H X   
P034803 NNP De Malpie Zuid H X
P034804 NNP bij Elshouters- t Heike H X
P034805 NNP Malpie Midden PAS opgave H X
P034806 NNP Malpie Noord H X
P034807 Uitvoeringsprogramma Dommeldal L X  0 0  
P035401 Vispassage Venbergse Watermolen H X   
P035501 Vispassage Dommelsche Watermolen H X   
P035701 Vispassage Opwettense Watermolen H X  Bestuurlijk
P051403 Waterberging Run H X  0 Omgeving
P051414 Beekherstel en vistrappen in de Run H X  0 Omgeving
P051415 NNP Grootgoor H X  0 Omgeving
P051418 Hoogwatermaatregelen St. Oedenrode H X  Financieel, planning
P051601 NNP Vennen Budel M X
P067601 Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen H X   
P068001 Beekherstel Buulder Aa Cranendonck L X  0  

P075401 Keersopperbeemden H X  
LDD, aanleg 
klimaatbuffer

P075402 Keersop Midden H X  
LDD, aanleg 
klimaatbuffer
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P075403 Keersop Kromhurken M X  0
Leven-de-Dommel
P075501 Aanpak negatieve overstorten Eindhov L X    
P075502 Aanpak neg overstorten overige gem M X   0  
P075602 Automatiseren stuwen 2e tranche M X   0  
P078701 Buitengracht Fort Isabella in Vught M X   0  
P079501 Gebiedsproces beekloop M X    
P081101 Omleidingskanaal kleine Beerze L X  0 0
P081201 Vervanging rijplaten voor structurel L X 0 0
P081202 Verondiepen overgedimension A-waterg L X     0 0
P081203 Dempen A-AA-watergangen L X 0 0
P081204 Nieuwe/aanpassen stuwen L X 0 0
P084401 Publieksgrondwatermeters L  X     0 0  




