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Inleiding

Met deze Kadernota 2022 worden de financiële en beleidsmatige kaders vastgesteld voor de
uitwerking van de Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2026.
Met deze Kadernota 2022 geven we invulling aan het Bestuursakkoord 2019-2023 'Iedereen
aan de slag voor water' en zetten we in op noodzakelijke transities, onder meer op het vlak
van Informatievoorziening, Cybersecurity en Assetmanagement. De nota beschrijft de
ontwikkelingen die van invloed zijn op Delfland en de manier waarop Delfland daarmee om wil
gaan. Samenvattend kan worden gesteld dat Delfland voor een uitdagende opgave staat en
realistisch wil zijn ten aanzien van focus en maakbaarheid.
1.1

Totstandkoming Kadernota 2022

Vertrekpunten op basis van Bestuurlijke P&C-cyclus 2021
De Kadernota 2022 maakt deel uit van de Bestuurlijke P&C-cyclus 2021 (dossiernummer
1988, vastgesteld door de VV in november 2020), met als uitgangspunten:
 Het Bestuursakkoord 2019-2023
 De Begroting 2021 aangevuld met de autonome kostenontwikkeling
 Het Waterbeheerplan 5 (2016-2021)
De Kadernota vormt de start van het begrotingsproces voor 2022, dat de periode 2022-2026
omvat (het begrotingsjaar 2022 en de Meerjarenraming 2023-2026). Parallel aan het
opstellen van de Kadernota 2022 loopt ook de totstandkoming van het
Waterbeheerprogramma 6 (2022-2028). Relevante ontwikkelingen uit dit proces zijn
meegenomen bij het opstellen van de Kadernota 2022.
Proces
In de maanden maart en april 2021 zijn de ontwikkelingen en hun financiële impact in beeld
gebracht. Daarbij zijn de volgende categorieën onderscheiden:
1. Contractueel verplicht: kosten die Delfland maakt en die onvermijdelijk zijn. Denk aan de
stijging van de lonen, zoals afgesproken in de cao.
2. Wettelijk verplicht: activiteit die Delfland moet doen om aan de wet te voldoen.
3. Bestuurlijke afspraak: een afspraak in het bestuursakkoord, een bestuurlijke afspraak met
anderen of een door de VV vastgesteld plan.
4. Bestuurlijk gewenst: wens van het bestuur dit te gaan doen en/of als voorstel naar de VV
te brengen.
5. Lange termijn nodig: dit is nodig om het werk van Delfland ook op langere termijn op
basisniveau te houden.
Na beoordeling en weging van de ontwikkelingen, zijn in mei de financiële consequenties op
hoofdlijnen in beeld gebracht. Daarbij is de afweging gemaakt hoe de ontwikkelingen zich
verhouden tot lopende zaken, welke activiteiten ten opzichte van de Begroting 2021
zijn/worden beëindigd en tot welke aanvullende financiële of personele vraag dit leidt.
Delfland heeft een intensief proces doorlopen om voldoende dekking beschikbaar te hebben
voor ontwikkelingen die dit nodig hebben. Daarbij is ervoor gekozen om realistisch te
begroten. Dat wil zeggen: scherp sturen op de kosten, door aan de voorkant een bewust
(maar relatief beperkt) risico te nemen en ook een realistische inschatting te maken van de
mogelijke inkomsten. Hierdoor kunnen vrijwel alle ambities worden opgepakt en is de kans
kleiner dan voorheen dat er aan het einde van het jaar onverwacht overschotten ontstaan.
Door intensievere sturing kunnen er waar nodig in de loop van het jaar bijstellingen
plaatsvinden.
Een aantal ambities is vervallen of wordt getemporiseerd; deze worden verderop beschreven.
Corona
De coronapandemie heeft onvermijdelijk effect op het werk van Delfland. Met name het
verlies aan arbeidsproductiviteit (mogelijk tot 15%) leidt tot vertraging in diverse bedrijfs- en
werkprocessen, projecten en maatschappelijke trajecten. De verwachting is dat eind 2021 de
productiviteit weer op het oorspronkelijke niveau is. Wel zijn, mede door corona, vertragingen
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ontstaan die zich niet zo makkelijk laten inlopen, zoals omgevingsprocessen. Hier zijn geen
budgettaire consequenties aan verbonden.
1.2

Leeswijzer

In hoofdstuk twee worden de trends en ontwikkelingen beschreven die organisatiebreed
impact hebben. Hoofdstuk drie gaat over ontwikkelingen die in specifieke programma’s
doorwerken (zoals waterketen, waterkwaliteit en waterkwantiteit). In hoofdstuk vier wordt de
relatie van de Kadernota 2022 met Zero Based Budgetting (ZBB) en met het
Waterbeheerprogramma 6 (WBP6) toegelicht. In hoofdstuk vijf is het financiële kader
uitgewerkt.
NB 1
De Kadernota 2022 is nadrukkelijk niet bedoeld om een volledig overzicht te geven van de
activiteiten binnen Delfland in 2022. Voortzetting van bestaand beleid en uitvoering blijven
buiten beschouwing; dat volledige overzicht komt aan de orde in de Begroting 2022.
NB 2
Omdat de Kadernota 2022 een product op hoofdlijnen is, gericht op de financiële kaders voor
de begroting, is er geen nieuwe risico-analyse uitgevoerd. Die analyse is onderdeel van het
begrotingsproces. Ten opzichte van de risico-analyse bij de Jaarrekening 2020 zijn er tot
dusverre geen significante nieuwe ontwikkelingen.
NB 3
De uitkomsten van Zero Based Budgeting (ZBB) kunnen van invloed zijn op de toekenning
van middelen aan (noodzakelijke of gewenste) ontwikkelingen. ZBB doet een organisatiebrede
nulmeting van activiteiten in relatie tot de doelen. Een uitkomst kan zijn, dat er te veel of te
weinig activiteiten zijn geprogrammeerd (dubbelingen of hiaten). Ook nieuwe inzichten over
kostenefficiëntere maatregelen kunnen een uitkomst zijn. Deze uitkomsten komen in 2022
beschikbaar en zijn daarom nog niet meegenomen in de Kadernota 2022.
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2.1

Trends en ontwikkelingen die organisatiebreed doorwerken
Externe ontwikkelingen

Extern is een aantal grote ontwikkelingen gaande. Denk aan klimaatverandering,
energietransitie, coronapandemie en onzekere economische vooruitzichten. De Europese en
Nederlandse klimaatdoelen zijn ambitieus. Delfland wil daar graag aan bijdragen en wil in
2025 energieneutraal zijn. Kijkend voorbij deze periode zal het belang van verduurzaming en
klimaatadaptatie alleen maar toenemen.
Langzamerhand komen we als samenleving tot het inzicht dat onze welvaart niet alleen wordt
bepaald door de economie, maar dat het ook gaat om geluk, en om gezondheid van onszelf
en het milieu waarin we leven. Welvaart in de brede zin van het woord zal daarom de
komende 10-15 jaar steeds meer aandacht krijgen. Dit is mede ingegeven door de
gezondheidscrisis die ons het afgelopen jaar is overkomen. Hierdoor is het besef gegroeid dat
onze zorg voor klimaat en natuur van groot belang is.
Corona heeft ook nog een andere ontwikkeling op scherp gezet. Cybersecurity was al een
relevant onderwerp, maar is door het vele digitaal en op afstand (thuis)werken en door de
toenemende cybercriminaliteit nog kritischer geworden. Dit stelt vanzelfsprekend ook hogere
eisen aan de ICT-security binnen Delfland.
In ons zeer dichtbebouwde beheergebied staat ons het komende decennium een grote
verstedelijkingsopgave te wachten. De daaraan gepaarde bevolkingstoename betekent ook
een toename van vervuiling en afvalwater. De ruimte wordt intensiever gebruikt en er is
minder onverhard oppervlak om water op te vangen.
Afgelopen jaren zijn er grote professionaliseringsslagen gemaakt in de organisatie. Het naar
binnen brengen van ‘frisse blikken’ op managementniveau heeft daarbij geholpen. Deze
ontwikkeling zet logischerwijs door in een verdere professionalisering van met name
assetmanagement, datagedreven werken en informatievoorziening. Dit stelt vervolgens ook
weer hogere eisen aan de ICT-security.
De relevantie van deze onderwerpen wordt mede bepaald door een steeds luidere stem van
het publiek. De eisen die inwoners en andere belanghebbenden stellen aan Delfland en aan de
assets die Delfland in beheer heeft, nemen toe. Er wordt steeds meer transparantie gevraagd
over behaalde prestaties. Dit vraagt meer inzicht in de conditie van de assets en in het
vermogen om de prestaties daarvan op het juiste niveau te houden of te brengen.
Nagenoeg al het werk van Delfland moet in nauwe afstemming met andere stakeholders
gebeuren. Het aantal beschikbare vierkante meters is beperkt in Nederland. Alle opgaven op
het gebied van water, klimaat en energie vereisen een intensivering van samenwerking en cocreatie mét, en van participatie in processen van andere partijen (provincie, gemeente,
drinkwaterbedrijf, energieleverancier, natuurorganisaties, etc).
2.2

Digitale transformatie, Informatievoorziening & Informatiebeveiliging

Digitale transformatie helpt Delfland om de mogelijkheden van data, informatie en digitale
technologie te benutten voor een (nog) toekomstgerichtere en wendbaardere organisatie. Dit
betekent een overgang naar een deels andere manier van werken waarbij innovatieve digitale
technologieën een dominante rol spelen. Deze transformatie heeft invloed op hoe Delfland
zich verbindt met burgers en bedrijven, op (bestuurlijke) keuzes, onze mensen,
werkzaamheden en processen. Het helpt ons onze (primaire) taken efficiënter en effectiever,
uit te voeren. Zoals het Koersdocument Wijzer naar 2020 van Het Waterschapshuis beschrijft:
“De samenleving digitaliseert, en dus onze sector ook. Met andere woorden, de digitale
transformatie is voor waterschappen geen keuze, maar een noodzaak. Dat levert kansen,
maar ook uitdagingen.”
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Naast het verdergaand digitaliseren van ons werk en van de ketens met partners zal er ook
intensiever gebruik gemaakt worden van de faciliteiten voor het online werken (hybride
werken). Bovendien zijn in de afgelopen decennia de bediening en het gebruik van onze
assets vergaand geautomatiseerd (denk aan het zuiveringsproces en de bediening op afstand
van bijvoorbeeld gemalen). Hierdoor eisen vraagstukken als privacy en informatieveiligheid
en de digitale beveiliging van de systemen voor de procesautomatisering van onze primaire
werkprocessen meer aandacht, kennis en inzet.
De snel opvolgende wet- en regelgeving in combinatie met de maatschappelijke
ontwikkelingen heeft een grote impact op de informatievoorziening. Steeds meer wet- en
regelgeving – zoals de Wet Open Overheid, Wet digitale overheid, Dienstenwet en de Baseline
Informatiebeveiliging Overheid (BIO) – en sectorbrede afspraken en ambities - zoals de
Baseline ‘basis op orde’ - stellen eisen aan de uitvoering van onze processen. Daarvoor is het
nodig dat we de basis beter op orde brengen en (in de toekomst) een sterkere regie voeren
op veranderingen in de informatievoorziening.
In 2022 ligt de focus op een verhoogde cybersecurity, op het voldoen aan nieuwe wet- en
regelgeving en op het structureel verbeteren van de procesautomatisering. Daarnaast
focussen we op de ontwikkeling van een continu verbeterende organisatie door het inzetten
van digitale innovaties en onze data. Dit als opmaat naar 2029, het jaar waarin we ons ten
doel hebben gesteld dat intelligente systemen onze medewerkers ondersteunen met advies en
voorspellingen, en dat onze medewerkers digitaal nóg vaardiger zijn.
2.3

Assetmanagement

In de afgelopen jaren heeft Delfland gewerkt aan het implementeren van assetmanagement.
Door te sturen op prestaties, kosten en risico’s helpt assetmanagement bij het maken van de
juiste onderhouds- en investeringskeuzes. Tijdens de implementatie is inzichtelijk geworden
dat Delfland nog niet alle werkprocessen, informatie en gegevens op orde heeft. Daardoor is
er een onvolledig beeld van de huidige onderhoudsstaat van de objecten binnen
waterkeringen, watersysteem (kwantiteit en kwaliteit) en waterketen. Er zijn enkele
initiatieven geweest om delen hiervan op orde te krijgen, zoals het toetsproces van de
regionale waterkeringen en de masterplannen bij de waterzuiveringen. Maar om hier
langdurig en effectief gebruik van te kunnen maken, moeten zulke initiatieven geborgd
worden in de werkprocessen, de informatiesystemen enz. Om de basis op orde te krijgen zijn
in 2022 extra inspanningen nodig. Pas dan kan er vanuit het assetmanagement gestuurd
worden op kosten, prestaties en risico’s.
Het realiseren van ‘droge voeten en schoon water’ vereist continue beschikbaarheid van de
technische installaties van de zuiveringen, water- en transportsystemen. Om de
onderhoudsstaat vast te stellen wordt ingezet op inspectie van bijvoorbeeld persleidingen en
volgen de onderhoudsconcepten steeds meer de bekende methoden.
2.4

Invoeren van en handelen naar de Omgevingswet

Recent is door de (demissionair) minister van Binnenlandse Zaken besloten om de
Omgevingswet per 1 juli 2022 in werking te laten treden, met een transitieperiode voor de
invoering. Vanuit het overgangsrecht hebben gemeenten tot 2024/2025 de tijd voor het
ontwikkelen van een omgevingsvisie, en tot 2029 voor een omgevingsplan. Delfland bereidt
de organisatie verder voor op het werken volgens de Omgevingswet.
Vanwege de verschoven invoeringsdatum en het overgangsrecht is Delfland verplicht twee
werkstromen operationeel te houden: één voor de gemeenten die de omgevingsvisie al
hebben vastgesteld en één voor de gemeenten die dat nog niet hebben gedaan. Daarnaast
vraagt de Omgevingswet een andere manier van werken en zal deze tot meer participatie
leiden. Ook het Digitale Stelsel Omgevingswet en het daarmee samenhangende digitale
regelbeheer wordt in 2022 nog doorontwikkeld. In 2022 vraagt dat een extra inspanning van
de organisatie.
De Waterschapsverordening van Delfland is in 2021 beleidsarm opgeleverd. Om deze
beleidsrijk te maken (met bijvoorbeeld inhoudelijke herziening van regelgeving, het
toevoegen van beleidsregels voor verharde oppervlakten en het vertalen van de “bruidsschat”
van het rijk naar Delfland) zal er extra inspanning en daarmee extra budget nodig zijn.
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3.1

Belangrijkste ontwikkelingen op programmaniveau
Waterveiligheid

Het regulier beheer van de waterkeringen is essentieel voor het borgen van de veiligheid. Het
beheer door Delfland omvat onder meer het inspecteren van waterkeringen en waterkerende
constructies en het herstellen van schades. De ambitie is om daarbij een goede balans te
vinden tussen preventief en correctief onderhoud. Komend jaar worden de oeverconstructies
langs waterkeringen in beeld gebracht, zodat Delfland ook van die objecten kan bepalen
wanneer onderhoud nodig is en welke kosten daarmee gemoeid zijn.
De waterkeringen worden op orde gebracht in een programmatische aanpak, gebaseerd op
urgentie en op de kans mee te kunnen liften met het werk van andere partijen. Jaarlijks
komen er nieuwe opgaven bij uit conditiemetingen, inspecties en als gevolg van bodemdaling.
Daarom wordt er gekeken of het tempo van op orde brengen omhoog kan om de
doelstellingen te halen.
Voor de waterveiligheid van de kust wordt een langetermijnvisie ontwikkeld. De primaire
waterkering bij Scheveningen is over een aantal decennia niet robuust genoeg om bij stijging
van de zeespiegel voldoende veiligheid te garanderen. Tegelijkertijd heeft de gemeente Den
Haag plannen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Scheveningen. Reden om een gezamenlijk
ontwikkelperspectief vast te stellen gericht op het realiseren van optimale ruimtelijkeconomische ontwikkelingen, gecombineerd met het behouden van (en zo nodig verbeteren
van) de waterveiligheid van het gebied achter de zeewering.
3.2

Waterketen

Er komt veel op Delfland af als het gaat om de waterketen. De Europese Unie werkt
bijvoorbeeld aan een herziening van de nota huishoudelijk afvalwater. De verwachting is dat
de zuiveringseisen voor fosfaat en nitraat strenger zullen worden en dat we rekening moeten
houden met aanvullende zuiveringseisen voor microverontreinigingen (medicijnresten,
gewasbeschermingsmiddelen enz.). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt
aan normeringen voor stoffen in onder meer het effluent. Delfland gaat deze ontwikkelingen
actief volgen, de effecten ervan in beeld brengen en deze proberen te beïnvloeden en onze
processen hierop aanpassen.
Daarnaast voldoet de huidige zuivering van De Groote Lucht over ongeveer zeven jaar niet
meer aan de gestelde eisen, waardoor de continuïteit niet gewaarborgd kan worden. Uit
onderzoek is gebleken dat renovatie op de huidige locatie of nieuwbouw op een nabij gelegen
locatie nodig is. Om deze investering te kunnen realiseren, wordt komend jaar de
noodzakelijke organisatie ingericht. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het onderzoek
naar toepasbare aanbestedingsvarianten en governance-modellen. De uitkomsten van deze
onderzoeken en de bestuurlijke keuzes hebben invloed op de capaciteit en het budget voor de
toekomst.
Om te komen tot een waterschap dat grondstoffen uit de waterzuivering produceert en (laat)
vermarkten wordt er een voorstel voorbereid om aandeelhouder te worden van Aquaminerals.
In de toekomst zal Aquaminerals voor Delfland stoffen gaan vermarkten, waaronder CO2,
groen gas en eventuele toekomstige producten. Omdat Aquaminerals alleen voor
aandeelhouders werkt, zal Delfland aandeelhouder moeten worden. Het benodigde budget
betreft dus de (eenmalige) aankoop van aandelen.
Delfland blijft in de waterketen samenwerken met onze gebiedspartners voor het
terugdringen van rioolvreemd water, het afkoppelen van hemelwater van het riool en de
Strategie Waterketen 2050. Ook werken we aan de masterplannen voor de zuiveringen in het
noordelijk deel van ons gebied, en aan de overdracht vanuit de huidige Publiek Private
Samenwerking (PPS).
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3.3

Duurzaam circulair

De afgelopen jaren heeft Delfland vooral ingezet op bewustwording, kennisontwikkeling en op
het samen werken aan initiatieven binnen onze organisatie en omgeving. De komende jaren
richt Delfland zich op het borgen van het geleerde, en op het vertalen van
duurzaamheidsconcepten naar ons beleid en onze werkprocedures. We werken verder aan
duurzaam opdrachtgeverschap. We zetten in op duidelijke afspraken met externe leveranciers
en aannemers over verduurzaming van hun activiteiten. Ook zorgen we dat duurzaamheid in
onze onderlinge afspraken steeds een nadrukkelijke plek krijgt. Specifieke aandacht gaat uit
naar de implementatie van tools om duurzaam opdrachtgeverschap meer kracht bij te zetten,
om de milieueffecten van ons handelen te beperken en om de basis te leggen voor hergebruik
van onze materialen.
Ook zijn wij vanuit het programma Duurzaam Circulair betrokken bij onder andere het
Uitvoeringsprogramma Delfland Energieneutraal 2025 de Regionale energiestrategie (RES)
Rotterdam Den Haag, samenwerkingstrajecten rondom thermische energie uit oppervlakteen afvalwater, Strategie Waterketen 2050, de Energie- en grondstoffenfabriek, de
doorontwikkeling van de CO2-prestatieladder, invoering van een materialenstaat/paspoort en
het toekomstplan gietwatervoorziening Westland.
Biodiversiteit
Aandacht voor het thema biodiversiteit is in korte tijd noodzakelijk geworden in plaats van
slechts wenselijk. Naast de ambitie uit het bestuursakkoord om biodiversiteit als
vanzelfsprekendheid mee te nemen in al het werk, heeft Delfland zich aangesloten bij diverse
initiatieven voor biodiversiteit, waaronder het Position Paper Biodiversiteit van de
waterschappen en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De EU beraadt zich bovendien op de
mogelijkheid de lidstaten te verplichten tot herstel van natuur en biodiversiteit.
Na 2022 komt het thema biodiversiteit in twee opzichten in een nieuwe fase. Na de eerdere
verkenning volgt nu de fase van verankering, planuitwerking en verdere ontwikkeling. Ook
gaan we onze dijken verder vergroenen, waterbergingen en zuiveringsterreinen meer
biodivers inrichten, en zetten we onze watergangen en keringen in als dragers en verbinders
van natuur.
3.4

Klimaatadaptatie

Klimaatverandering is een belangrijk thema. De afgelopen jaren lag het accent op het op
gang brengen van een beweging in de maatschappij. Dit deden we door het vergroten van het
klimaatbewustzijn en het ontwikkelen van een extern netwerk van partijen om samen te
werken aan het water-robuust en klimaatadaptief maken van het gebied. In 2021 kwam de
focus meer te liggen op de uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen. Deze lijn wordt in
2022 voortgezet.
De stimuleringsregeling voor kleinschalige particuliere initiatieven wordt stopgezet. Delfland
wil meer inzetten op grootschalige, effectieve initiatieven en zoekt actief de samenwerking
met impactrijke partijen voor meerjarige samenwerkingsafspraken en uitvoering van
maatregelen. Delfland zal participeren in projecten van derden (bijvoorbeeld
woningbouwcorporaties, VVE’s en gemeenten) en deze – voor zover ze een bijdrage leveren
aan de ambities en doelen van Delfland - ondersteunen. Delfland zet daarbij vooral in op
kwetsbare gebieden, op het versterken van het netwerk en op de verbinding tussen en
samenwerking met netwerkpartners. Ook blijft Delfland investeren in het klimaatadaptief
maken van de eigen assets.
3.5

Waterkwaliteit

Uit de Waterkwaliteitsrapportage 2020 blijkt dat onze waterkwaliteit nog niet voldoet aan de
normen en dat de verbetering van de afgelopen jaren afvlakt. Er moet nog veel gebeuren om
de waterkwaliteit op orde te krijgen. De oorspronkelijke doelen zijn in het KRW-programma
2022-2027 herijkt, zodat ze een hoger realiteitsgehalte hebben dan de aanvankelijk, bij de
start van het KRW-programma, geformuleerde doelen. Daardoor bevat het programma nu
realistische doelen, echter op basis van een ambitieus maatregelenpakket. Dit vraagt om een
forse inspanning, ook van onze gebiedspartners.
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De focus ligt op het verder terugdringen van de emissies uit de glastuinbouw en de landbouw,
en op de verdere ontwikkeling van ondergedoken waterplanten. In de glastuinbouw loopt de
Gebiedsgerichte Aanpak eind 2022 af. De interventies die Delfland in 2021 opstelt voor de
periode daarna, worden in 2022 voorbereid en waar mogelijk al geïmplementeerd. Bij de
sector zelf en bij de gemeenten dringen wij aan op meer maatregelen. Ook zet Delfland fors
in op (ecologisch) onderhoud, zowel voor het verbeteren van de chemische waterkwaliteit als
voor de ontwikkeling van meer waternatuur en de instandhouding daarvan. We zorgen daarbij
voor adequaat en actueel beleid voor een effectieve(re) vergunningverlening en handhaving.
De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor de waterkwaliteit in het overige water.
Deze heeft immers een positief effect op de waterkwaliteit in het gehele systeem. Op basis
van gemaakte afspraken met de provincie en SGBP2 continueert en intensiveert Delfland de
samenwerking met gemeenten en andere gebiedspartners in 2022, voor het bereiken van de
doelen die in 2021 door de provincie zijn vastgesteld. We nemen zelf maatregelen of leveren
een bijdrage aan maatregelen van derden.
Op basis van de vastgestelde strategie voor microverontreinigingen richt Delfland zich in 2022
op het vergroten van kennis en het verzamelen van data over de aanwezigheid en effecten
van microverontreinigingen binnen ons gebied.
3.6

Waterkwantiteit

Met het oog op de vervangingstermijn van veel objecten zal Delfland in 2022 de
onderhoudsstaat van oeverconstructies bepalen. Later volgt een uitbreiding naar alle andere
objecten in het watersysteem, zodat het onderhoudsbeheersysteem gevuld kan worden met
data en gebruikt kan worden voor het bepalen van het totale vervangingsvolume in de komen
jaren.
Delfland zet zich al enkele jaren in voor de opvang van hemelwater in waterbassins van
glastuinbouwbedrijven (Rainlevelr). Gezien het beperkte aantal betaalbare mogelijkheden in
het glastuinbouwgebied is dit een goede manier om de wateroverlast hier zoveel mogelijk te
voorkomen. De laatste jaren doen er steeds meer glastuinbouwbedrijven mee. Delfland steunt
dit en vergroot het budget om hieraan financieel bij te dragen. Dat maakt dat Rainlevelr,
dankzij de tuinders, nog succesvoller is dan verwacht.
3.7

Organisatie en Bestuur

Legger
Er wordt vanaf 2022 een onderhouds- en verbeterspoor ingezet om de Legger Delfland te
verbeteren en vervolgens structureel te onderhouden.
Innovatie
Delfland biedt ruimte om te werken aan goede en innovatieve oplossingen, om vooruitgang te
boeken bij de grote uitdagingen waar we voor staan. Het innovatiefonds en het actief
deelnemen aan nationale kennisnetwerken zijn hierbij cruciale pijlers. In 2022 passen we een
incidentele korting toe om andere ambities te kunnen dekken. Dit betekent een tijdelijke
temporisering op het gebied van innovatie.
Personeel/organisatie/veiligheid/crisisorganisatie
Door corona gaan we steeds meer hybride werken. Delfland benut dit als kans om zowel de
interne als externe samenwerking continu te verbeteren. We investeren in verbindende,
innovatieve en creatieve werkroutines, met fysieke aanpassingen van de kantoren en van
onze ICT-middelen, en met andere werkafspraken.
Daarnaast zal de omvang van de organisatie groeien om de bij de ambities behorende taken
waar te kunnen maken. Omdat dit over diverse afdelingen verspreid is, verwacht Delfland dit
goed te kunnen accommoderen. De groei voor de informatievoorziening is relatief het meest
fors. Hierop is daarom – mede in samenhang met cybersecurity – de nodige extra
management-aandacht gericht.
Regulering
Onder ander door het grote aantal activiteiten in de (telecom)infrastructuur, utiliteitsbouw en
door de energietransitie, is het aantal aanvragen voor een watervergunning en het aantal
meldingen in het kader van algemene regels structureel hoger (50 -100%) dan de afgelopen
Kadernota 2022
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jaren. Dat betekent een toename van het aantal dossiers en ook een toename van de
complexiteit van sommige daarvan. We vergroten daarom de capaciteit van
vergunningverlening.
In 2022 zal ter financiering van deze extra inzet een eerste stap worden gezet naar meer
kostendekkende legesopbrengsten. Hiervoor wordt de huidige legesverordening met
bijbehorende tarievenstructuur herzien.
Waterbewustzijn
Delfland blijft kennis van gedragsveranderingen inzetten voor de primaire doelen en de
ontwikkelprogramma’s zoals klimaatadaptatie en duurzaam circulair. Daarnaast zal door
goede communicatie de bewustwording van onze inwoners en bedrijven blijvend gestimuleerd
worden. De kosten die gemaakt worden voor de waterbewustzijnstrajecten zullen voortaan
betaald worden uit de project- en programma-budgetten.
Communicatie
Delfland heeft de ambitie meer te laten zien van wat we op dagelijkse basis doen voor veilige
dijken en voldoende en schoon water. Communicatie zal in 2022 de focus leggen op het
overbrengen van de juiste boodschap, op het juiste moment op de juiste plek (kanaal) op de
juiste wijze voor de juiste doelgroep. Zo willen we een groter effect bereiken. We zullen ons in
2022 meer dan voorheen richten op het versterken van de reputatie van Delfland en op
arbeidsmarktcommunicatie. Klantcontact wordt meer ingericht vanuit de door de klant
gewenste beleving: eenduidiger, pro-actiever en multichannel (aan de receptie, in online en
social media, aan de telefoon en in fysieke informatiedragers zoals brochures en brieven).
Toezicht & Handhaving
Delfland bereidt zich met betrekking tot toezicht en handhaving voor op nieuwe wet- en
regelgeving voortkomend uit de Omgevingswet en de Waterschapsverordening. Daarnaast
wordt kennis ontwikkeld op nieuwe kennisgebieden zoals het Besluit BodemKwaliteit. De rol
verandert steeds meer van handhaven achteraf naar adviseren aan de voorkant. Dat vergt
een (door)ontwikkeling van competenties en vaardigheden.
Er zijn goede ervaringen opgedaan met innovatieve methoden als het werken met drones en
eDna. Beide innovaties worden volgend jaar geïntegreerd in de reguliere opsporings- en
handhavingsinstrumenten. Ook bij toezicht en handhaving speelt digitalisering een belangrijke
rol. Er wordt succesvol gewerkt met een applicatie die zal worden doorontwikkeld met onder
andere een behandelapp die het mogelijk maakt ter plaatse proces verbaal op te maken,
vergelijkbaar met de werkwijze van politie. Delfland zal ook gebruik gaan maken van deze
applicatie.
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4
4.1

Overige relevante aspecten
Relatie Kadernota 2022 met Zero Based Budgeting

In het traject van Zero Based Budgeting (ZBB) is een nieuwe doelenstructuur ontwikkeld als
basis voor de begroting. Deze structuur is een vereenvoudiging van de huidige ordening om
beter inzicht te krijgen en daarmee ook sturing te kunnen geven. Inhoudelijk wijzigt er niets
t.o.v. de doelen uit het Bestuursakkoord. Ambities en afspraken uit deze Kadernota 2022
zullen conform de nieuwe doelenstructuur in de begroting terugkomen.
4.2

Relatie Kadernota 2022 met Strategische InvesteringsAgenda

De Strategische InvesteringsAgenda (SIA) is in 2020 voor het eerst opgesteld en wordt in
2021 geactualiseerd. De SIA geeft een beeld van de (investerings)opgaven van Delfland over
de lange termijn. Hieruit wordt afgeleid hoe het investeringsvolume zich ontwikkelt.
4.3

Relatie Kadernota 2022 met Waterbeheerprogramma 6

In het Waterbeheerprogramma 2022-2027 (WBP6) worden de ambities voor de komende zes
jaar vastgelegd, inclusief de bijbehorende maatregelen. Daarmee is het WBP6 een belangrijk
richtinggevend document, zowel in de huidige als in de eerstvolgende bestuursperiode.
De voorbereiding voor het WBP6 is in volle gang. Vaststelling vindt plaats in het eerste
kwartaal van 2022, dus nadat deze Kadernota 2022 en de Begroting 2022 zijn vastgesteld.
De doelstellingen, ambities en maatregelen uit het WBP6 zijn daarom niet opgenomen in de
Kadernota 2022 en Begroting 2022. Een uitzondering hierop is de derde tranche KRWmaatregelen 2022-2027 (in 2020 in concept door de VV vastgesteld, eind 2021 definitief).
De conclusie op hoofdlijnen is dat de Kadernota 2022 grotendeels voorsorteert op de
relevante thema’s in het WBP6, die ook in het bestuursakkoord al waren opgenomen, zoals
klimaatverandering, innovatie, samenwerking, digitalisering en datagedreven werken.
4.4

Risicomanagement

De recente ontwikkelingen rond de risico’s en beheersmaatregelen zijn in de Jaarrekening
2020 weergegeven. Er zijn geen nieuwe risico’s bijgekomen die het kader van de Begroting
2022 beïnvloeden. Voor het opstellen van de paragraaf ‘Risico’s en weerstandsvermogen’ in
de Begroting 2022 zal het actualiseren van de risicopositie opnieuw worden doorlopen.
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5
5.1

Financieel kader
Financieel beleid bestuursakkoord, kadernota en begroting

Met deze Kadernota 2022 worden de financiële en beleidsmatige kaders vastgesteld voor de
Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2026.
Financiële uitgangspunten
De financiële uitgangspunten zijn ontleend aan het Bestuursakkoord 2019-2023 'Iedereen aan
de slag voor water':
1. De lasten blijven gelijk in de periode 2019-2023.
2. De investeringen groeien beheerst, ook op de langere termijn.
3. De schuldenlast gaat omlaag (NSQ < 250% in 2023).
Ad 1. De lasten blijven gelijk in de periode 2019-2023
De tarieven voor de zuiverings- en watersysteemheffing blijven gelijk en we hanteren de
nullijn bij de tarieven in de periode 2019-2023. Dit uitgangspunt is nadrukkelijk als volgt
bedoeld: het door burgers en bedrijven te betalen bedrag blijft gelijk in de huidige
bestuursperiode.
Bij gelijkblijvende lasten voor de burgers en bedrijven kunnen eventuele toenemende
inkomsten uit de generieke belastingheffing door Delfland uitsluitend het gevolg zijn van een
toename van het aantal belastingplichtigen e/o vervuilingseenheden. Daarnaast is een
beperkte toename van de inkomsten voorzien door het aanpassen van de leges
(kostendekkend vanaf 2023) en worden andere inkomsten gegenereerd door bijvoorbeeld de
verkoop van groen gas.
Bij het berekenen van toekomstige lasten en kosten wordt vanaf de begroting 2024 rekening
gehouden met autonome kostenontwikkelingen en prijsstijgingen als gevolg van inflatie. Op
basis hiervan zijn de tarieven voor zowel de watersysteemtaak als de zuiveringstaak in de
meerjarige doorrekeningen vanaf 2024 jaarlijks met 1,5% verhoogd.
Ad 2. De investeringen groeien beheerst, ook op de langere termijn
Met het opstellen van de Strategische InvesteringsAgenda (SIA) wordt invulling gegeven aan
de afspraak uit het Bestuursakkoord 2019-2023 ‘Iedereen aan de slag voor water’, om een
strategische investeringsagenda op te stellen.
De SIA heeft een langetermijnfocus en dient als input voor investeringsplanningen en
meerjarenramingen. Daarnaast draagt de SIA bij aan het vertalen van opgaven naar
benodigde financiële middelen, het leveren van sturingsinformatie voor toekomstige
bestuurlijke keuzemomenten en een prognose voor de organisatorische maatregelen die op
de lange termijn nodig zijn om investeringen te realiseren. In de SIA gaat het over het totaal
van de (financieel technische) investeringen, de majeure effecten van die investeringen op de
exploitatie en grote uitgaven in de exploitatie (zoals bijvoorbeeld bijdragen aan andere
overheden).
Een beheerste groei van de investeringsuitgaven sluit niet uit dat er pieken in de prognoses
kunnen voorkomen. In de komende jaren worden pieken voorzien als gevolg van de
voorgenomen noodzakelijke grootschalige renovatie of vervanging van De Groote Lucht
binnen het programma Waterketen. Deze pieken zijn van invloed op de schuldenlast en
komen tot uiting in de netto schuldquote.
Ad 3. De schuldenlast gaat omlaag (NSQ < 250% in 2023)
De netto schuld quote (NSQ) is de procentuele verhouding tussen de netto schuld en de
(belasting)opbrengsten. Het bestuursakkoord stelt als doel om de NSQ voor eind 2023 terug
te brengen tot minder dan 250%. In 2020 was de NSQ 275% en op basis van de financiële
kaders uit het begrotingsproces 2021 is de prognose voor de NSQ: 251% eind 2021; 242%
eind 2022 en 240% eind 2023.
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5.2

Mutaties Kadernota 2022

Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen leiden ertoe dat extra uitgaven worden voorzien (zie tabel 5.1).
Daarnaast komen middelen beschikbaar (zie tabel 5.2).
Tabel 5.1 Aanvullende opgaven Kadernota 2022
Aanvullende opgaven Kadernota 2022 ten opzichte van Begroting 2021
(*€ 1.000)
Omschrijving opgaven
Veranderde wetgeving

Programma
Waterkwaliteit en
Organisatie en Bestuur

1.000

Assetmanagement

Programma overstijgend

1.840

KRW

Waterkwaliteit

640

Omgevingswet

Waterkwaliteit

150

Omgevingswet

Organisatie en Bestuur

450

Digitale transformatie en informatievoorziening

Organisatie en Bestuur

1.180

Cybersecurity

Organisatie en Bestuur

700

Uitvoering ontwikkelprogramma's

Waterkwantiteit

510

Uitvoering ontwikkelprogramma's

Waterkwaliteit

500

Uitvoering ontwikkelprogramma's

Waterketen

560

Biodiversiteit

Waterkwaliteit

400

Microverontreiniging

Waterkwaliteit

300

Legger

Organisatie en Bestuur

440

Organisatie/huisvesting

Organisatie en Bestuur

100

Verlaging Innovatiefonds

Organisatie en Bestuur

-150

Verlaging Waterbewustzijn

Waterveiligheid

-200

Verlaging stimuleringsregeling klimaatadaptatie

Waterkwantiteit

-210

Totaal beïnvloedbaar

8.150

Totaal contractueel verplicht (niet beïnvloedbaar)

4.580

Totaal aanvullende opgaven Kadernota
Verlaging Begroting en meerjarenraming a.g.v. Aanpak
"Scherp sturen op kosten"
Totaal aanvullende opgaven Kadernota na
verlagingen

12.730
-2.500
10.230

De mutaties gegroepeerd onder “Contractueel verplicht” betreffen autonome ontwikkelingen
op bestaande contractuele verplichtingen zoals cao en inflatiecorrectie op contributies voor de
Unie van Waterschappen en STOWA.
Tabel 5.2 Beschikbare middelen Kadernota 2022
Beschikbare middelen Kadernota 2022 ten opzichte van Begroting 2021
(* € 1.000)
1 Volumegroei (areaaluitbreiding) Belastingopbrengsten Watersystemen en
Zuiveringsheffing
2 Additionele opbrengst verkoop groen gas
3 Daling rentelasten PPS
4 Kostendekkende leges (ingroeimodel)
5 Jaarlijkse extra inkomsten belastingheffing o.b.v. ervaringscijfers RBG
Totaal

Kadernota 2022

2022
2.500
3.000
900
200
2.500
9.100
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5.3

Financieel overzicht mutaties Kadernota 2022 ten opzichte van Begroting 2021

Tabel 5.3 Mutaties Kadernota 2022 ten opzichte van Begroting 2021
Mutaties Kadernota 2022 ten opzichte van Begroting 2021

2022

(*€ 1.000)
Aanvullende opgaven volgens tabel 5.2

10.230

Beschikbare middelen volgens tabel 5.3

9.100

Mutaties Kadernota 2022

1.130

Bijstelling begroting saldo 2022
De hiervoor beschreven aanvullende uitgaven en middelen leiden tot de volgende bijstelling
van het begrotingssaldo 2022 (vóór bestemming van het resultaat).
Tabel 5.4 Bijstelling begroting saldo 2022
Mutatie in begrotingssaldo 2022
(*€ 1.000)
Voordelig begrotingssaldo oorspronkelijke Begroting 2021
Mutaties Kadernota 2022 (zie tabel 5.4)

2022

Begrotingssaldo 2022 als gevolg van mutaties Kadernota 2022

16.734
-1.130
15.604

Overige relevante financiële aspecten
Bij het opstellen van de Begroting 2022 hanteren we de volgende uitgangspunten:







Conform eerdere bestuurlijke besluitvorming wordt het jaarlijks voordeel vanuit de
herfinanciering van het DBFO-contract toegevoegd aan de reserve tariefdemping
zuiveringsheffing.
Het begrote exploitatieresultaat ná bestemming is € 0.
Kostenverdeling: de basis vormt de in 2020 vastgestelde nota Kostenverdeling.
Inflatie: Voor alle jaren uit de meerjarenraming is uitgegaan van een indexering van
1,5%.
Loonkosten: in de Begroting 2022 dient rekening te worden gehouden met een
loonkostenontwikkeling van 2% vanaf 2022 conform de huidige cao-afspraken.
Uurtarieven 2022: voor externe subsidieaanvragen en levering van diensten aan
derden gelden in 2022 vooraf vastgestelde uurtarieven. Deze tarieven worden bekend
gedurende het begrotingsproces.

Deze uitgangspunten kunnen in het begrotingsproces wijzigen op basis van de actualisatie
van de nota reserves en voorzieningen, en de kostentoedelingsverordening.
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5.4

Investeringen

De prognoses voor de investeringsuitgaven worden bijgesteld in de Begroting 2022. De basis
hiervoor ligt in de Strategische InvesteringsAgenda 2022 die gelijktijdig met de Kadernota
2022 is opgesteld. In tabel 5.5 is het verwachte investeringsvolume per assetsysteem
weergegeven.
Tabel 5.5 Bijgesteld investeringsvolume per assetsysteem
Meerjarenperspectief
2022-2030
2022
2023
2024
(* € 1 miljoen)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Meerjarenraming 20232025 en SIA 2026-2030
(exclusief ambities)

49

60

44

65

71

76

37

35

30

Bijstellingen Kadernota
2022

-10

-2

13

8

15

10

2

2

22

Geactualiseerd
investeringsvolume

38

58

56

73

86

86

39

36

51

13

14

14

14

15

17

15

16

35

Watersysteem

11

12

22

20

19

21

8

8

7

Waterketen

10

24

17

33

51

46

12

12

8

Delfland Circulair

2

2

2

1

0

0

0

0

0

Infrastructuur (ICT)

3

4

2

2

1

1

3

1

1

Procesautomatisering

0

1

0

4

1

1

0

0

0

38

58

56

73

86

86

39

36

51

Verdeling naar
assetsystemen
Waterveiligheid

Geactualiseerd
investeringsvolume
totaal assetsystemen

Investeringsvolume
De mutaties uit de Begroting 2021 ten opzichte van de Meerjarenraming 2022-2025 worden
veroorzaakt door het in de tijd schuiven met investeringen (vertraging, versnelling) en de
nieuwe geplande investeringen. Omdat voor een aantal trajecten nog bestuurlijke
besluitvorming moet plaatsvinden en nog verdere technische uitwerking en planning nodig is,
hebben de prognoses een bepaalde bandbreedte. Voor het jaar 2022 ligt de bandbreedte
tussen minimaal € 35 en maximaal € 42 miljoen.
5.5

Financiële positie Delfland op basis van Kadernota 2022

De financiële positie van Delfland wordt in beeld gebracht door:
1. De vermogenspositie en het begrotingssaldo;
2. De aflossingsruimte en de schuldpositie.
In de volgende tabel en grafiek is voor de financiële positie een doorkijk naar 2030 gegeven,
op basis van de eerder genoemde financiële uitgangspunten en enkele aanvullende
uitgangspunten:
1. Kapitaallasten worden bepaald, rekening houdend met de in de SIA geprognotiseerde
jaarlijkse investeringsvolumes tot en met 2030. Afwijkingen in toekomstige jaren hebben
gevolgen voor de toekomstige financieringsbehoefte.
2. De kasstroom wordt gebruikt om investeringen te financieren uit eigen middelen en om de
schuldpositie af te bouwen.
3. De huidige volumes (ingezetenen, vervuilingseenheden, arealen) vormen de basis van de
prognoses. Wijzigingen in deze volumes hebben impact op de geprognotiseerde
opbrengsten én kosten.
4. De kosten (en overige opbrengsten) ontwikkelen zich tot en met 2024 conform de
meerjarenraming, daarna houden we rekening met een inflatie van 1,5% jaarlijks.
5. De schuld- en vermogenspositie uit de vastgestelde jaarstukken 2020 vormen het
uitgangspunt van de berekening.
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6. Er is uitgegaan van de jaarlijkse uitgaven doorgerekend tot en met 2030 op basis van de
exploitatiesaldi voor bestemming uit de vastgestelde Begroting 2021 en de
Meerjarenraming 2022-2025, aangevuld met de mutaties Kadernota 2022.
Dit sluit aan bij de wijze waarop de NSQ wordt benaderd.
In onderstaande tabel wordt het verloop van de netto schuldpositie en de netto schuldquote
weergegeven.
Tabel 5.6 Verloop schuldpositie en netto schuldquote
Omschrijving
2019
2020
2021 2022
2023
(€ 1 miljoen)
Netto schuldpositie
Netto schuldpositie op
basis 250%
Ruimte in
schuldpositie
NSQ
Investeringsvolume
basis SIA
Mutaties Kadernota
2022
Begroting saldo voor
bestemming

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

686

650

624

605

611

611

626

652

674

646

614

593

623

633

621

631

638

644

649

659

668

677

687

697

-63

-17

-2

26

27

32

23

7

-6

31

73

104

275%

257%

251%

240%

239%

237%

241%

247%

252%

239%

223%

213%

31

38

58

56

73

86

86

39

36

51

1

6

2

2

2

2

2

2

2

16

12

18

13

17

15

15

16

18

17

Op basis van de opgenomen mutaties Kadernota 2022 en de financiële uitgangspunten is de
doelstelling uit het Bestuursakkoord om de NSQ eind 2023 onder 250% te krijgen haalbaar.
Het ziet er immers naar uit dat NSQ in 2021 rond 251% uitkomt en daarna verder daalt.
Toepassing van bovengenoemde uitgangspunten leidt tot de onderstaande grafische
weergaven van de NSQ waarin de ontwikkeling van de schuldpositie en de ruimte in de
schuldpositie is weergegeven.
Grafiek 1 Ontwikkeling schuldpositie en aflossingsruimte

De groene lijn in de grafiek geeft het verloop van de verwachte netto schuldpositie weer.
De startwaarde is de Jaarrekening 2019. De rode lijn geeft de maximumhoogte van de netto
schuld weer gebaseerd op de norm NSQ van 250% (berekend over de belastingopbrengsten).
Het verschil tussen de waarde van de rode lijn en de groene lijn is de cumulatieve ruimte in
de schuldpositie.
Grafiek 2 Verloop netto schuldpositie in %
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