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1.

Inleiding

Het voorliggende document is het tweede meerjarig personeelsplan (2012-2015) van Waterschap
Zuiderzeeland.
Het doel van het personeelsplan is om inzicht te bieden in de personeelsinzet in de komende jaren.
In het personeelsplan zijn de personele consequenties van alle bestuurlijke besluiten samengevat.
Daarnaast wordt in het personeelsplan ook inzicht gegeven in de inzet van externen voor deze
periode. Ten derde worden ontwikkelingen aangegeven waaruit in de toekomst mogelijk personele
consequenties voortvloeien.
Het personeelsplan is een bijlage bij de voorjaarsnota. De financiële consequenties van het
personeelsplan worden via de afzonderlijke beleidsbesluiten in de voorjaarsnota opgenomen. In het
onderstaande schema wordt de plaats van het personeelsplan in de Planning & Control cyclus
weergegeven.
Figuur 1.1: Planning en control cyclus Waterschap Zuiderzeeland

Strategische personeelsplanning
Het personeelsplan is ook een hulpmiddel voor strategische personeelsplanning. Het doel van
strategische personeelsplanning is om planmatig te werken aan de toekomstige formatieve en
kwalitatieve personeelsinzet. Het personeelsplan maakt inzichtelijk welke personeelsinzet nodig is
voor het realiseren van de organisatiedoelen. Daarnaast zijn voor strategische personeelsplanning
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de demografische ontwikkelingen van belang. Strategische
personeelsplanning is een hulpmiddel voor de organisatie om goed te kunnen anticiperen op al
deze toekomstige ontwikkelingen en zo de juiste personele inzet te kunnen blijven garanderen.
In 2010 is bijvoorbeeld de beleidsnotitie arbeidsparticipatie ouderen ontwikkeld. In deze notitie
staat met name centraal hoe kan worden bevorderd dat ouderen blijven participeren in het
arbeidsproces. De constatering in het vorige personeelsplan dat er knelpunten worden verwacht in
verband met uitstroom op basis van leeftijd, ondersteunt en bevestigt het belang hiervan.
Er wordt hierbij nog opgemerkt dat de weergegeven feiten en geschetste ontwikkelingen in het
vorige personeelsplan ten aanzien van de verwachte uistroom nauwelijks zijn veranderd. Dit is de
reden dat de verwachte uitstroom niet is opgenomen in het onderhavige personeelsplan. Voor de
relevante bevindingen wordt verwezen naar het personeelsplan 2011-2014.
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Groeidocument
In het vorige personeelsplan is aangegeven dat het een groeidocument betreft wat zich de
komende jaren moet ontwikkelen tot een stuurinstrument. Het personeelsplan zal daarbij ook
worden uitgebreid met onder meer de kwalitatieve personeelsinzet. Dit betekent dat dan ook
inzichtelijk wordt welke kennis, vaardigheden en competenties nodig zijn voor de realisering van de
organisatiedoelen. In figuur 1.2 is volledigheidshalve de gehele planning hiervan schematisch
weergegeven.
Figuur 1.2: Planning van de ontwikkeling van het personeelsplan
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Sociaal Economische Verkenning (SEV)
Om een eigen inzicht te krijgen in de huidige economische situatie en in de trendmatige
gebiedsontwikkelingen en verwachtingen, is in 2010 besloten tot het schrijven van de SEV. In de
SEV zijn de belangrijkste ontwikkelingen in kaart gebracht in relatie tot de taken waar het
waterschap voor staat en de activiteiten die zij daarvoor uitvoert. Het schetst trends en
ontwikkelingen op gebied van ruimtelijke ontwikkelingen, klimaat, milieu en overheid, en geeft
inschattingen van de economische groei en de arbeidsmarkt.
Aan de hand van de verkenning is, voor zover deze te overzien zijn, in beeld gebracht welke
ontwikkelingen er op Waterschap Zuiderzeeland afkomen en wat de consequenties daarvan zijn
voor het waterschap.
In relatie tot het personeelsplan is met name van belang dat in de SEV is ingegaan op de
bevolkings- en beroepsbevolkingsontwikkeling, de werkgelegenheidsontwikkeling en de
werkloosheidsontwikkeling binnen de arbeidsmarkt van Flevoland. De geschetste ontwikkelingen
zijn vervolgens afgezet tegen de situatie bij Waterschap Zuiderzeeland. De uitkomsten van deze
SEV worden gebruikt voor het verder ontwikkelen van strategische personeels- en
organisatiebeleid. Deze uitkomsten en het verder te ontwikkelen beleid, vormen tevens
aanknopingspunten voor het strategisch personeelsplan en zullen de komende periode hierin
worden verwerkt.
Expertsysteem Strategische Personeelsplanning (SPP) A&O-fonds Waterschappen
In 2010 is tevens het expertsysteem ‘Strategische Personeelsplanning’ (SPP) van het A&O-fonds
Waterschappen tot stand gekomen. Dit systeem is een instrument om op een strategische manier
vooruit te kijken naar de vorm waarin het waterschap zich moet ontwikkelen om in te kunnen
spelen op de ontwikkelingen van de leeftijdsopbouw van onze beroepsbevolking.
Om dit document verder te ontwikkelen tot een stuurinstrument, is het waterschap voornemens
om gebruik te gaan maken van het expertsysteem SPP. Het is een instrument dat reeds specifiek
voor de waterschappen is ontwikkeld en hiervan gebruik maken, komt de vergelijkbaarheid met
andere waterschappen ten goede. In 2011 worden de mogelijkheden van het expertsysteem SPP
verder verkend.
Opbouw en inhoud personeelsplan
In hoofdstuk 2 wordt een meerjarig overzicht gegeven van de personeelsinzet op de programma’s
en de beleidsvelden. De basis van dit overzicht is de huidige situatie (2011). De meerjarige
ontwikkelingen zijn gebaseerd op genomen bestuursbesluiten. De personeelsinzet wordt
onderverdeeld in vaste en tijdelijke formatie.
Dit overzicht kan aanleiding zijn om onderdelen nader onder de loep te nemen, bijvoorbeeld in het
kader van een doelmatigheidsonderzoek. De benodigde toekomstige personeelsinzet geeft weer
richting aan de ontwikkeling en bijstelling van de personeelsinstrumenten, zoals de werving en
selectie.
9 mei 2011

135971

Personeelsplan 2012-2015
Bijlage bij Voorjaarsnota 2012-2015

3

In hoofdstuk 3 wordt een meerjarig overzicht gegeven van de inzet van externen op de
programma’s en de beleidsvelden (AV besluit 8 juli 2010). Bij de inzet van externen gaat het om
onderdelen van taken die worden uitbesteed, zoals adviesopdrachten, planvorming en
onderzoeksopdrachten. Daarnaast worden externen ook ingezet wanneer er tijdelijk extra
capaciteit nodig is.
Taken waarvoor (in het verleden) een beleidskeuze is gemaakt om deze niet zelf te doen zijn niet
in het personeelsplan opgenomen. Dit zijn dus taken die volledig uitbesteed zijn. Voorbeelden
hiervan zijn catering, industriële schoonmaak, maaien, baggeren, bewaking en beveiliging,
schoonmaak, veiligheidscontroles en slibverwerking. Ook de Gemeenschappelijke Regelingen zijn
niet in het plan opgenomen.
Het personeelsplan sluit af (hoofdstuk 4) met de verwachte ontwikkelingen die van invloed kunnen
zijn op de personeelsinzet in de toekomst. Dit zijn ontwikkelingen waarover nog geen
bestuursbesluiten zijn genomen.
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2.

Formatie overzichten

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de personeelsinzet op de programma’s en de
beleidsvelden. De personeelsinzet wordt hierbij onderverdeeld in vaste en tijdelijke formatie. Er
wordt een meerjarig beeld gegeven van de personeelsinzet, die is gebaseerd op besluiten die door
het bestuur genomen zijn. Deze bestuursbesluiten worden na de overzichten per beleidsveld kort
toegelicht.

2.1.

Personeelsinzet op programma’s

TABEL 2.1 FORMATIE PER PROGRAMMA IN FTE’S
Programma

2011

2012

2013

2014

2015

25,2

25,1

25,1

25,1

25,1

Voldoende water

123,5

121,9

119,3

117,3

117,3

Schoon water

113,4

110,5

110,5

110,5

110,5

Totaal

262,1

257,5

254,9

252,9

252,9

2011

2012

2013

2014

2015

Veiligheid

TABEL 2.2 VASTE FORMATIE PER PROGRAMMA IN FTE’S
Programma
Veiligheid

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Voldoende water

117,1

117,1

117,1

117,1

117,1

Schoon water

112,3

110,3

110,3

110,3

110,3

Totaal

254,4

252,4

252,4

252,4

252,4

TABEL 2.3 TIJDELIJKE FORMATIE PER PROGRAMMA IN FTE’S
Programma

2011

2012

2013

2014

2015

Veiligheid

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Voldoende water

6,4

4,8

2,2

0,2

0,2

Schoon water

1,1

0,3

0,3

0,3

0,3

Totaal

7,7

5,1

2,5

0,5

0,5

MJB 2011-2014
In de MJB 2011-2014 staat een begrote personeelsomvang voor 2011 van 255,8 fte. In deze
formatie was nog niet de extra personele capaciteit als gevolg van de taakuitbreiding Stedelijk
Water opgenomen. De middelen voor deze extra capaciteit waren wel opgenomen in de MJB. Na
het besluit van D&H op 25 november 2010 is duidelijkheid verkregen over de verdeling van de
tijdelijke formatie, waardoor het nu wel in de formatie 2011 kan worden opgenomen. D&H heeft
daarbij besloten in 2011 6,3 fte van de oorspronkelijke 7,1 fte aan extra capaciteit in te zetten. Het
budget voor Stedelijk water is hierdoor met het overeenkomstige bedrag afgenomen. Deze extra
capaciteit is tijdelijk en zal in drie jaar worden afgebouwd.
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2.2. Personeelsinzet op beleidsvelden
De indeling naar beleidsvelden is een indeling die door de Unie van Waterschappen is vastgesteld.
Deze indeling is een verplichte dwarsdoorsnede voor de programmbegroting en de basis waarop de
beheerbegroting is ingedeeld. In de beheerbegroting worden de verschillende producten van het
waterschap beschreven naar doel (bijdrage aan de programma’s) en bijbehorende middeleninzet.
TABEL 2.5 FORMATIE PER BELEIDSVELD IN FTE’S
Beleidsveld

2011

2012

2013

2014

2015

Aanleg en onderhoud waterkeringen

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

Inrichting en onderhoud watersystemen

84,5

83,6

81,5

79,5

79,5

Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken

28,8

28,8

28,8

28,8

28,8

Vergunningverlening en handhaving keur

6,4

6,1

5,6

5,6

5,6

18,3

15,9

15,9

15,9

15,9

-

-

-

-

-

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

Planvorming

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

Ondersteunende producten

85,9

84,9

84,9

84,9

84,9

262,1

257,5

254,9

252,9

252,9

Beheersing van lozingen
Heffing en invordering
Bestuur en communicatie

Totaal

Algemeen
De productindeling die in 2011 is gehanteerd wijkt enigszins af van de productindeling van 2010. Hierdoor is
een aantal mutaties in de vaste formatie ontstaan (in de beleidsvelden ’Aanleg en onderhoud waterkeringen’,
‘Inrichting en onderhoud watersystemen’ en ‘Planvorming’). Met deze wijziging wordt beter aangesloten bij de
BBP-structuur. Er is hierbij geen sprake van formatieuitbreiding of –vermindering.
Beleidsveld Heffing en invordering
De activiteiten (producten) die binnen het beleidsveld Heffing en invordering (oplegging, inning en
kwijtschelding van de waterschapsbelastingen) vallen zijn ondergebracht in Tricijn. Hierdoor omvat dit
beleidsveld binnen Waterschap Zuiderzeeland geen formatie, alleen een financiële bijdrage in de vorm van een
kostenvergoeding aan Tricijn. Vanuit de advies- en controlfunctie wordt wel capaciteit ingezet op Tricijn. Hierbij
gaat het om de financiële en juridische control op de stukken van Tricijn. Deze activiteiten vallen net als het
resterende deel van de advies- en controlfunctie onder het beleidsveld ondersteunende producten.
Ondersteunende producten
Onder ondersteunde producten wordt bijvoorbeeld huisvesting, informatievoorziening, helpdesk, receptie,
management, secretariaten en ingenieursbureau verstaan.

TABEL 2.6 VASTE FORMATIE PER BELEIDSVELD IN FTE’S
Beleidsveld

2011

2012

2013

2014

2015

Aanleg en onderhoud waterkeringen

13,1

13,1

13,1

13,1

13,1

Inrichting en onderhoud watersystemen

79,5

79,5

79,5

79,5

79,5

Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken

28,8

28,8

28,8

28,8

28,8

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

17,9

15,9

15,9

15,9

15,9

-

-

-

-

-

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

Vergunningverlening en handhaving keur
Beheersing van lozingen
Heffing en invordering
Bestuur en communicatie
Planvorming
Ondersteunende producten
Totaal
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TABEL 2.7 TIJDELIJKE FORMATIE PER BELEIDSVELD IN FTE’S
Beleidsveld

2011

2012

2013

2014

2015

Aanleg en onderhoud waterkeringen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Inrichting en onderhoud watersystemen

5,0

4,1

2,0

0,0

0,0

Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vergunningverlening en handhaving keur

0,8

0,5

0,0

0,0

0,0

Beheersing van lozingen

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

Heffing en invordering
Bestuur en communicatie

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Planvorming

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ondersteunende producten

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Totaal

7,7

5,1

2,5

0,5

0,5

2.3.

Toelichting mutaties

De tabellen in de voorgaande paragrafen laten mutaties zien in de formatie in de komende jaren.
Deze mutaties zijn gebaseerd op eerdere bestuursbesluiten. Hieronder worden deze mutaties kort
toegelicht.
Beleidsveld Aanleg en onderhoud waterkeringen
Geen.
Beleidsveld Inrichting en onderhoud watersystemen
Voor de taakuitbreiding Stedelijk Water wordt in het beleidsveld ‘Inrichting en onderhoud
watersystemen’ in 2011 tijdelijk 5,0 fte ingezet. In 2012 wordt dit teruggebracht naar 4,1 fte, in
2013 naar 2,0 fte en in 2014 uiteindelijk naar 0 fte.
Beleidsveld Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken
Geen.
Beleidsveld Vergunningverlening en handhaving keur
Om in te kunnen spelen op de vele wetsveranderingen met de daaraan verbonden
taakverschuivingen tussen overheden is vanaf 2009 tot eind 2011 tijdelijk 0,5 fte beleidsadviseur
ingezet. In 2011 wordt geëvalueerd wat de structurele gevolgen zijn van deze taakverschuivingen
voor de formatie bij met name vergunningverlening/regulering.
Daarnaast heeft de overname van het stedelijk waterbeheer gevolgen voor de reguliere taken
vergunningverlening, watertoezicht en het verkrijgen van watersysteeminformatie. Bij besluit van
D&H d.d. 25 november 2010 is daarom besloten om in 2011 tijdelijk 0,25 fte beleidsadviseur in te
zetten en 0,50 fte in 2012.
Beleidsveld Beheersing van lozingen
Om in te kunnen spelen op de vele wetsveranderingen met de daaraan verbonden
taakverschuivingen tussen overheden is vanaf 2009 tot eind 2011 tijdelijk 0,4 fte beleidsadviseur
ingezet. In 2011 wordt geëvalueerd wat de structurele gevolgen zijn van deze taakverschuivingen
voor de formatie bij met name vergunningverlening/regulering.
In het begrotingsproces voor de MJB 2010-2013 is besloten per 2012 het handhavingprogramma te
halveren, hetgeen betekent dat de formatie voor handhaving per 2012 met 2 fte vermindert.
Echter, de Beleidsnota Integraal Watertoezicht (BIW) zou leiden tot een extra fte voor
watertoezicht. De AV heeft op 28 april 2011 besloten de BIW vast te stellen, met uitzondering van
de personele consequenties. Voor de personele consequenties zal een afzonderlijk herzien voorstel
aan de AV worden voorgelegd. In dit personeelsplan is daarom de extra fte voor watertoezicht (op
basis van de BIW) nog niet verwerkt.
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Beleidsveld Bestuur en communicatie
Geen.
Beleidsveld Planvorming
Geen.
Beleidsveld ondersteunende producten
Als gevolg van de taakuitbreiding Stedelijk Water wordt binnen het beleidsveld ‘Ondersteunende
producten’ in 2011 tijdelijk 1 fte extra ingezet.
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3.

Overzichten inzet externen

In dit hoofdstuk wordt een meerjarig overzicht gegeven van de inzet van externen op de
programma’s en de beleidsvelden. Dit laat zien hoeveel exploitatiebudget uit de concept MJB wordt
gereserveerd voor de inzet van externen. Na de overzichten wordt per beleidsveld een toelichting
gegeven op deze inzet van externen.
Bij de inzet van externen gaat het om onderdelen van taken die worden uitbesteed, zoals
adviesopdrachten, planvorming en onderzoeksopdrachten. Daarnaast worden ook externen
ingezet, wanneer er tijdelijk extra capaciteit nodig is.
Taken waarvoor (in het verleden) een beleidskeuze is gemaakt om deze niet zelf te doen zijn niet
in het personeelsplan opgenomen. Dit zijn dus taken die volledig uitbesteed zijn. Voorbeelden
hiervan zijn catering, industriële schoonmaak, maaien, baggeren, bewaking en beveiliging,
schoonmaak, veiligheidscontroles en slibverwerking. Ook de Gemeenschappelijke Regelingen zijn
niet in het plan opgenomen.
In de AV van 8 juli 2010 is de notitie “Beleid inhuur externen” vastgesteld. Aan de organisatie is
vervolgens de opdracht verstrekt om:
• Een nadere procedure voor inhuur van externen op te stellen om het beleidskader binnen
de organisatie te borgen.
• De mogelijkheden te verkennen voor het gebruik van raam- en
samenwerkingsovereenkomsten om prijsconcurrentie en schaalvoordelen te behalen.
Beide aspecten worden momenteel nader uitgewerkt.
De inzet van externen is in euro’s weergegeven. Externen worden op verschillende niveaus ingezet,
waardoor een rechtstreekse vertaling van geld naar formatie niet is te maken. Daarnaast kunnen
er in de kosten voor externen ook andere kosten zitten zoals bijvoorbeeld materiaal- en
administratiekosten of wordt er een vaste prijs afgesproken voor een opdracht. Om deze redenen
is de inzet van externen in het personeelsplan weergegeven in geld.

3.1.

Inzet externen op programma’s

TABEL 3.1 INZET EXTERNEN PER PROGRAMMA IN EURO’S (EXPLOITATIEBEGROTING)
Programma
Programma veiligheid
Programma voldoende water
Programma schoon water
Totaal

2011

2012

2013

2014

2015

698.562

754.632

752.912

755.387

755.387

1.033.460

1.053.428

1.046.548

1.056.448

1.056.448

1.643.612

1.673.962

1.665.362

1.626.016

1.626.016

3.375.634

3.482.022

3.464.822

3.437.851

3.437.851

In tabel 3.1 is de inzet van externen in de exploitatiebegroting weergegeven. Abusievelijk zijn in
het vorige personeelsplan delen van de investeringsbudgetten meegenomen. In dit personeelsplan
is hiervoor gecorrigeerd. Het betreft een afwijking voor 2011 van circa 1,0 miljoen euro.
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3.2.

Inzet externen op beleidvelden

TABEL 3.2 INZET EXTERNEN PER BELEIDSVELD IN EURO’S
Beleidsveld

2011

Aanleg en onderhoud waterkeringen

2012

2013

2014

2015

56.800

46.800

46.800

46.800

46.800

Inrichting en onderhoud watersystemen

303.400

303.400

303.400

303.400

303.400

Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

15.000

-

-

-

-

668.502

668.502

668.502

616.781

616.781

Vergunningverlening en handhaving keur
Beheersing van lozingen
Heffing en invordering

-

-

-

-

-

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

1.655.432

1.768.120

1.770.120

1.770.620

1.770.620

491.500
3.375.634

510.200
3.482.022

491.000
3.464.822

515.250
3.437.851

515.250
3.437.851

Bestuur en communicatie
Planvorming
Ondersteunende producten
Totaal

3.3.

Toelichting inzet externen

In het onderstaande wordt per beleidsveld een toelichting gegeven op de benodigde inzet van
externen.
Algemeen
De geraamde budgetten voor inhuur laten ten opzichte van het personeelsplan 2011-2014 een
daling zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat bij de behandeling van de VJN 2011-2014
er een bestuurlijke keuze is gemaakt om het budget voor samenwerking in de afvalwaterketen met
€ 300.000,- te verminderen. Daarnaast geldt dat de inhuur van extra capaciteit ten behoeve van
de implementatie en benodigd onderzoek op het gebied van stedelijk water en de implementatie
van de baggervisie is beëindigd.
Het geraamde budget in het onderhavig personeelsplan laat in het jaar 2012 een lichte stijging zien
ten opzichte van het jaar 2011. Dit wordt met name veroorzaakt door het opstellen van het
volgende waterbeheerplan en werkzaamheden in verband met KAM, MDG en toetsing en
aanpassing regionale keringen.
Vanaf 2014 is er een daling zichtbaar. Dit wordt enerzijds verklaard doordat het project
Akkerranden per 2014 eindigt en door minder inzet ten behoeve van advies- en
onderzoeksopdrachten binnen het beleidsveld planvorming en anderzijds doordat deze jaren verder
in de tijd liggen, wat het vaststellen van concrete plannen bemoeilijkt.
Beleidsveld Aanleg en onderhoud waterkeringen
Dit bedrag wordt besteed aan extra capaciteit voor werkvoorbereiding.
Beleidsveld Inrichting en onderhoud watersystemen
Een deel van dit bedrag wordt aan specialistische onderzoeken in het kader van informatie- en
kennisbeheer watersystemen. Daarnaast wordt een deel besteed aan extra capaciteit voor
werkvoorbereiding.
Ten slotte wordt een deel gebruikt voor specialistische onderzoeken en advies in het kader van de
bemaling. Deze onderzoeken kunnen een verplicht karakter (Wet Milieubeheer (WM) vergunning
gerelateerd) hebben of zijn nodig voor de optimalisatie van de processen, bijvoorbeeld onderzoek
naar energiebesparing of de optimalisatie van onderhoud en renovatie.
Beleidsveld Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken
Ook voor het zuiveren van afvalwater worden specialistische onderzoeken uitgevoerd. Deze
onderzoeken kunnen een verplicht karakter (WVO en/of WM vergunning gerelateerd) hebben of
zijn nodig voor de optimalisatie van de processen. Voorbeelden hiervan zijn geuronderzoeken,
modellering zuivering, onderzoek energiebesparing, et cetera.
10
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Beleidsveld Vergunningverlening en handhaving keur
Dit bedrag wordt besteedt aan extra capaciteit voor vergunningverlening op piekmomenten.
Beleidsveld Beheersing van lozingen
Een deel van het bedrag wordt besteedt aan extra capaciteit in het kader het project akkerranden
Flevoland (5 jaar) en voor handhaving op piekmomenten. Het overgrote deel gaat naar de
implementatie van de uitkomsten van de OAS onderzoeken, samenwerking in de afvalwaterketen
en diverse specialistische onderzoeken op het gebied van de afvalwaterketen.
Beleidsveld Bestuur en communicatie
Een deel van dit budget wordt besteed aan de inzet van externen voor het notuleren bij
vergaderingen van de Algemene Vergadering en een deel wordt ingezet ten behoeve van
projectmanagement voor de Rekenkamercommissie.
Beleidsveld Planvorming
Een deel van het budget wordt besteed aan het uitvoeren van specialistische onderzoek- en
adviesopdrachten. De hoeveelheid benodigde specialistisch onderzoek en advies is globaal
genomen constant in de komende jaren, waarbij de verdeling over de programma’s afhankelijk is
van de ontwikkelingen, zoals die geschetst worden in hoofdstuk 4. De fluctuatie in het overzicht
hangt samen met het opstellen van het volgende waterbeheerplan dat in 2015 moet worden
vastgesteld.
Het overige deel wordt besteed aan extra capaciteit voor gebiedsgerichte projecten waaronder de
implementatie van de taak stedelijk water en daarnaast voor de werkzaamheden in verband met
KAM, MDG en toetsing en aanpassing regionale keringen.
Beleidsveld ondersteunende producten
Het merendeel van dit het budget wordt besteed aan de inzet van externen voor specialistische
ICT, juridische en financiële expertise. Daarnaast wordt een deel besteed aan extra capaciteit voor
de receptie in geval van piekmomenten en voor werkzaamheden op gebied van grondzaken en –
beheer.
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4.

Ontwikkelingen

In dit hoofdstuk worden ontwikkelingen benoemd die van invloed kunnen zijn op de
personeelsinzet. Deze ontwikkelingen geven een richting voor de toekomstige personeelsinzet aan.
Het geeft zicht op of formatievermindering of- uitbreiding wordt verwacht en over welke kwaliteiten
de medewerkers moeten beschikken om te kunnen anticiperen op deze ontwikkelingen. Bij de
onderstaande ontwikkelingen wordt alleen ingegaan op de kwantitatieve gevolgen voor de
personeelsinzet. In de komende jaren wordt het plan ook uitgebreid met de kwalitatieve gevolgen
(zie figuur 1.2).
De geschetste ontwikkelingen zijn nog niet besluitvormend voorgelegd aan het bestuur. Voor de
meeste ontwikkelingen is nu ook nog niet precies in te schatten welke gevolgen er zijn voor de
personeelsinzet. De ontwikkelingen en de eventuele formatieve gevolgen worden op een later
tijdstip uitgewerkt en aan het bestuur voorgelegd.
Dit voorjaar wordt het bestuursakkoord water ondertekend door het Rijk, VNG, IPO, de VEWIN en
de Unie van Waterschappen. Dit akkoord geeft richting aan een aantal belangrijke onderwerpen:
• herziening van het belastingstelsel;
• veranderingen met betrekking tot de samenstelling en de wijze van kiezen van het
waterschapsbestuur;
• verdergaande betrokkenheid (in sturing en in geld) van de waterschappen bij het HWBP;
• overdracht van de muskusrattenbestrijding van provincies naar waterschappen;
• samenwerking in de afvalwaterketen;
• mogelijke overdracht van zwemwaterbeheer en vaarwegbeheer;
• verandering in de verhouding waterschap en provincie waar het kaderstelling, planvorming
en toezicht betreft;
• samenwerking met Rijkswaterstaat (onder andere op het gebied van vergunningverlening
en handhaving en monitoring);
• samenwerking tussen waterschappen, bijvoorbeeld op het gebied van ondersteunende
processen.
Dit akkoord betekent dat er een hoog ambitieniveau ligt met een korte doorlooptermijn, hetgeen
inspanning van de organisatie zal vragen om hieraan uitwerking te geven en het bestuur te
ondersteunen. De indirecte gevolgen van het bestuursakkoord ten aanzien van de personeelsinzet
op de lange termijn zijn nog te onduidelijk en daarom in dit plan buiten beschouwing gelaten.

4.1.

Veiligheid

Veiligheid zal de komende jaren naar verwachting extra aandacht en capaciteit van de organisatie
vragen. In eerste instantie binnen het beleidsveld planvorming (komende vijf jaar) en daarna
binnen andere beleidsvelden. Aanleidingen hiervoor zijn de nieuwe wijze van normering (nationaal
beleid), de implementatie van het advies Deltacommissie, de verandering in de programmering en
de financiering van de primaire keringen (Cie Ten Heuvelhof), de ruimtelijke ontwikkelingen nabij
de waterkeringen in Flevoland (uitbreiding Almere, havenontwikkeling Lelystad, windmolens Urk,
etc) en de evaluatie van het provinciale veiligheidsbeleid.
Daarnaast vraagt de implementatie van de zorgtaak buitendijkse gebieden de nodigde aandacht de
komende tijd. Er is nog geen zicht op wat dit gaat betekenen voor de personele inzet. In 2015
moet de zorgtaak voor de regionale waterkeringen operationeel zijn.
Tot slot geldt dat het waterschap in 2011 betrokken is bij de voorbereiding van het
hoogwaterbeschermingsprogramma 3 (HWBP3). Vanaf 2012 moet het waterschap de maatregelen
voor verbetering van de primaire waterkering voorbereiden en uitvoeren. De gevolgen voor de
personeelsinzet zijn nog niet inzichtelijk.
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4.2.

Voldoende water

Voldoende water zal de komende jaren naar verwachting qua benodigde aandacht en capaciteit
stabiel blijven. Het beleidsveld planvorming is vanuit WB21/NBW vanaf 2003 in opbouw geweest.
In 2008 heeft voor Flevoland de koers- en standpuntbepaling voor wat betreft het vaststellen en
omgaan met de wateroverlastopgave plaatsgevonden. Tot circa 2012 vindt de uitwerking daarvan
plaats, evenals de projectmatige implementatie. Vanaf 2011 begint de nieuwe cyclus van toetsing
en programmering van maatregelen conform nationaal en regionaal beleid, NBW-A en Verordening
Fysieke Leefomgeving.
Het huidige uitvoeringsprogramma NBW strekt zich uit tot 2015. Ook daarna zullen er tot 2050
aanpassingen in het watersysteem nodig zijn om het systeem op orde te houden. In de regel
betekent dit de uitvoering van werken zoals bemaling, kades, duikers, stuwen,
watergangaanpassingen, et cetera. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit met de bestaande
personeelsinzet is te realiseren.

4.3.

Schoon water

Schoon water zal de komende jaren naar verwachting qua benodigde aandacht en capaciteit stabiel
blijven. De beleidsmatige aandacht voor het programma schoon water is in de afgelopen jaren in
de aanloop naar de afronding van de KRW stroomgebiedbeheerplan 2009 afgebouwd. Het
hoogtepunt qua aandacht en capaciteit zat ongeveer rond 2006. De komende jaren zal dit naar
verwachting stabiel blijven. Vanaf circa 2012 zal schoon water weer extra aandacht gaan vragen in
de aanloop naar het 2e Stroomgebiedbeheerplan 2015.
Het onderwerp waterketen zal naar verwachting extra aandacht vragen vanuit de implementatie
van het bestuursakkoord (integratie uitvoering afvalwaterketen).
De komende periode wordt ook aandacht besteed aan de implementatie van het Besluit
Kwaliteitsdoelstellingen Water en Monitoring (BKWM) uitmondend in richtlijnen, de nationale
vertaling van de Europese KRW-verplichtingen. Dit vergt mogelijk actualisatie van het
uitvoeringsprogramma. De verwachting is dat dit niet zal leiden tot formatieve veranderingen voor
het beleidsveld Inrichting en onderhoud watersystemen.
In 2010 heeft de Rekenkamercommissie haar onderzoek naar uitvoering van het IBA-beleid
opgeleverd. In 2011 en 2012 is de uitvoering vooralsnog stil gelegd, en wordt het beleid
heroverwogen. Afhankelijk van de besluitvorming hierover zal het beleid worden aangepast en
worden ook de mogelijke formatieve gevolgen duidelijk (uitvoering aanleg, beheer en onderhoud).
De samenwerking in de afvalwaterketen zal conform landelijke afspraken verder worden
geoptimaliseerd. In Flevoland is door de stuurgroep afvalwaterketen een drietal varianten van
samenwerking onderzocht. Hierbij is één van de gedachten om vergaand samen te werken op
gebied van beheertaken (riolerings- en zuiveringstaken). De formatieve gevolgen van deze
ontwikkelingen voor het waterschap zijn nu nog niet inzichtelijk.

4.4.

Gemeenschappelijke taken

4.4.1.

Samenwerking partners

Waterschappen werken op een aantal terreinen samen. Bijvoorbeeld op gebied van
belastingheffing, laboratoria en ICT. Ook op het terrein van inkoop wordt in toenemende mate
samengewerkt (energie, chemicaliën, lease-auto's, verzekeringen etc.). Dit jaar wordt nagegaan
welke verdere kansen er zijn om samenwerking met collega-waterschappen, vooral op het gebied
van ondersteunende processen, te verbreden.
4.4.2.
Informatiebeleidsplan
Op het raakvlak van de componenten ‘Informatie’ en ‘Techniek’ zal digitalisering de komende jaren
een grote bijdrage leveren aan het optimaliseren van de werkprocessen. Het
digitaliseringvraagstuk maakt onderdeel uit van het Informatiebeleidsplan 2009-2013.
Digitalisering is ook van invloed op de wijze waarop de communicatie plaatsvindt. Snelheid van
handelen wordt hierdoor belangrijk. Ook worden steeds meer diensten via internet aangeboden. De
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Nederlandse overheid heeft ambitieuze doelstellingen op dit gebied geformuleerd die ook voor
Waterschap Zuiderzeeland van belang zijn.

4.4.3.
CAO- en arbeidsmarktontwikkelingen
In 2010 is een akkoord bereikt over de nieuwe CAO. In deze CAO hebben de drie thema’s:
duurzaam inzetbaar, flexibilisering van arbeidstijden en modernisering, via meer zeggenschap over
de eigen arbeidsvoorwaarden, een prominente plaats gekregen. Met deze CAO is een vernieuwende
denkwijze ten aan zien van secundaire arbeidsvoorwaarden en (bijbehorende) processen
geïntroduceerd. Met name deze flexibilisering brengt een grotere administratieve last met zich mee
en zal digitalisering van (bijbehorende) processen vereisen. Tevens betekent dit dat naast de
verscheidene uit te voeren projecten en beleidswijzigingen, een herijking van de relatie tussen
leidinggevende en medewerker ten aanzien van de wijze van sturing plaats zal moeten vinden.
Naast de CAO ontwikkelingen zijn tevens de arbeidsmarktontwikkelingen aanleiding om gerichter
aan de slag te gaan met strategische personeelsplanning. In het vorige personeelsplan is hier al
een eerste aanzet toe gegeven door de geschetste ontwikkelingen ten aanzien van de uistroom op
te nemen. Ook de Sociaal Economische Verkenning ZZL, die begin 2011 ter vaststelling zal worden
voorgelegd aan het bestuur, biedt hier nadere aanknopingspunten voor. In het algemeen, maar
ook specifiek voor de hier geschetste ontwikkelingen geldt dat er een steeds intensievere
samenwerking wordt gezocht met bijvoorbeeld de Unie van Waterschappen, gemeenten en
provincies.
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