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Geachte leden van het dagelijks bestuur,

U heeft ons verzocht uw ontwerpbegroting 2023 te behandelen en om u voor 17 juni 2022 onze
zienswijze te sturen i.v.m. het opstellen van een reactienota en de verdere
vaststellingsprocedure. De ontwerpbegroting 2023 wordt bestuurlijk behandeld in de
vergadering van ons algemeen bestuur van 29 juni 2022. Onder voorbehoud van bestuurlijk
goedkeuring op 29 juni a.s. sturen we u hierbij onze concept reactie.
We zien de afgelopen jaren wederom een toename van de kosten voor de uitvoering van de
taken door het Waterschapshuis. We vragen u dan ook uw dienstverlening zodanig in te richten
dat deze op een kosteneffectieve wijze dienstbaar is aan de ondersteuning van de activiteiten
van de deelnemende waterschappen. Een aantal hierna genoemde ontwikkelingen sterken ons
in de opvatting dat hier nog niet in alle opzichten sprake van is.
In uw voorwoord geeft u aan dat er een blijvende stroom van (innovatieve) projecten op HWH
aankomt. En in dezelfde alinea geeft u aan dat de hoge ambities worden afgeremd door het
uitgavenplafond.
Naast de hiervoor reeds vermelde verlenging van een aantal projecten, met een omvang van in
totaal € 6,4 mln. (aandeel HA € 133.000,-), is er een indrukwekkende lijst van nieuwe, nog niet
in de begroting verwerkte initiatieven die ook nog op de rol staan voor 2023. De totale omvang
hiervan bedraagt circa € 6,9 mln. (het aandeel HA hierin zou circa € 278.000,- bedragen). De
totale begrotingsomvang 2023 HWH zou hiermee uitkomen op € 39,2 mln. In de diverse
initiatieven zullen dan ook weloverwogen keuzes gemaakt moeten worden, om de groei voor
HWH behapbaar te houden.
Onze mening is dat er thans onvoldoende prioriteiten worden gesteld en dat allerlei nieuwe
initiatieven worden geïnitieerd terwijl de basis nog niet goed op orde is. Het uitgavenplafond zou
niet verhoogd moeten worden, maar beter prioriteren is vanuit ons gezichtspunt een vereiste.

Dit zou moeten uitmonden in een realistische planning die de ontwikkelingen en de
ontwikkelingsfases van de diverse waterschappen beter ondersteunen.
Prioritering kan naar onze mening alleen in gezamenlijkheid vanuit de afnemers van de
producten en niet vanuit centrale regie vanuit HWH. Wel zal er centrale regie moeten bestaan
op de bewaking van de onderlinge samenhang, afhankelijkheid en tijdspad van ontwikkelingen,
initiatieven en producten zoals deze door HWH worden aangeboden.
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