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 Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor 
het dienstjaar 2022, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1. Ook dit jaar heeft de Raad bij het opstellen van zijn advies ervoor gekozen om, 
overeenkomstig zijn advies op de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de 
begroting van de Dienst Openbare Werken (DOW) voor het dienstjaar 2021, het Nader 
rapport bij zijn advisering inzake de begroting van de DOW van het vorige dienstjaar te 
betrekken.1 Waar dat aan de orde is, zal verwezen worden naar dit Nader rapport. 
 
2. Op grond van artikel 3, tweede lid, j° artikel 36 van de Comptabiliteits-
verordening 1989 (AB 1989 no. 72) (CV 1989) dient aan de memorie van toelichting een 
overzicht van de vorderingen en schulden te worden toegevoegd. Volgens de regering 
zijn de vermogensrechtelijke verhoudingen, en de daarmee samenhangende rechten en 
plichten, verhoudingen die het Land betreffen en niet een afzonderlijk ministerie. 
Artikel 3, tweede lid, van de CV 1989 zou abusievelijk uitgaan van het laatste. 2  
 

De voorgenomen herziening van de CV 1989, welke onder meer in deze wijziging 
zal voorzien, heeft echter nog niet plaatsgevonden waardoor de op grond van artikel 36 
van de CV 1989 geldende bepalingen onverkort van kracht blijven. Aangezien deze 
bepalingen ook gelden voor de begroting van een landsbedrijf, zullen de ontbrekende 
overzichten aan de begroting dienen te worden toegevoegd.  

                                                                 
1 Nader rapport bij het advies van de Raad op de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de 
begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2021, d.d. 19 augustus 2021, kenmerk SHR-
W-146/202. 
2 Nader rapport, p. 2 en het Nader rapport bij het advies van de Raad op de ontwerp-Landsbegroting 2019, 
d.d. 16 november 2018, kenmerk SMR-W-59/18, p. 4. 
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3. In 2015 hebben de Verenigde Naties de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling 
aangenomen.3 Deze agenda is gericht op het uitroeien van armoede in al zijn vormen en 
dimensies, hetgeen volgens de Verenigde Naties een vereiste is voor duurzame 
ontwikkeling. Het betreft een actieplan voor vrede en welvaart voor mens en planeet, 
waarin 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) 
(SDG’s) centraal staan, die gericht zijn op het verbeteren van de (volks)gezondheid en 
het onderwijs, het verminderen van ongelijkheid en het stimuleren van economische 
groei. Verder wordt door middel van de SDG’s het thema van de klimaatverandering 
aangepakt en wordt gewerkt aan het behoud van oceanen en bossen.4 
 

De toelichting begint met een verwijzing naar deze SDG’s. En ook al zijn in feite 
alle SDG’s met elkaar verbonden, voor de DOW gaat het, volgens de toelichting, met 
name om de doelstellingen op het gebied van armoedebestrijding, waterbeheer, 
industrie, innovatie en infrastructuur, duurzame (steden)bouw en partnerschap. De 
toelichting stelt dat in de beleidsvoornemens het daarvoor noodzakelijke beleid is 
opgenomen en dat de DOW meer aandacht zal schenken aan de duurzame zorg van 
wegen-, wateren- en bouwwerken met als doel om de leefbaarheid in de woon-, werk- 
en recreatiegebieden te waarborgen en de mobiliteit te verbeteren.5  

 
In het overige deel van de toelichting wordt echter nergens expliciet gerefereerd 

aan de SDG’s. De Raad adviseert de beleidsvoornemens consequenter in de context van 
de SDG’s te plaatsen, zodat inzicht wordt verkregen in de concrete bijdrage die de DOW 
levert aan het behalen ervan. 

 
Zo wordt bijvoorbeeld met betrekking tot de bestaande rioleringsstelsels, 

regenwaterafvoerstelsels en rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) aangegeven dat 
deze verouderd zijn en dat er is geïnventariseerd hoe de hoge exploitatiekosten van de 
RWZI’s gereduceerd konden worden. Niet toegelicht wordt echter of en welke SDG’s als 
uitgangspunt zijn genomen bij de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden en in 
hoeverre de investeringen bijdragen aan het realiseren van de SDG’s. 

 
Hetzelfde geldt voor het onderhoud van wegen, waarvan wordt aangegeven dat 

dit op een meer planmatige en gestructureerde wijze zal geschieden. Daarbij wordt 
aangegeven dat, vanwege de stopzetting van ontginningsactiviteiten, grondmateriaal dat 
vrijkomt van overige werkzaamheden zal worden hergebruikt en dat ernaar gestreefd 
wordt gebruikt asfalt te recyclen. Niet aangegeven wordt of de SDG’s ten grondslag 
hebben gelegen aan de beslissing tot het stopzetten van de ontginningsactiviteiten en of 
hiermee (al dan niet bewust) een bijdrage geleverd wordt aan het behalen ervan.  

                                                                 
3 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 
4 https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 
5 MvT, p. 2. 
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 Ook zou aangegeven kunnen worden of de DOW in het kader van het behalen van 
de SDG’s voornemens is het bestaande wagenpark om te zetten naar elektrisch.  

4. Verder wordt, net als voorgaande jaren, geen blijk gegeven van een 
prioriteitsstelling van uit te voeren projecten. De Raad beveelt ieder jaar aan om in de 
toelichting aan te geven (a) welke werkzaamheden de komende jaren uitgevoerd zullen 
moeten worden, (b) aan welke projecten prioriteit wordt gegeven en (c) wat het 
uitvoeren van die werkzaamheden per project, in totaal en per jaar gaat kosten. Het 
beschikken over een meerjarenbegroting met een vaste landsbijdrage zou de DOW de 
mogelijkheid bieden om een beleidsvisie op te stellen en te vertalen in uitvoerende 
werkzaamheden. 6  Hiertoe zouden de infrastructurele behoeftes voor de komende 
decennia in kaart gebracht dienen te worden en vertaald te worden naar een lange 
termijn investeringsplan, rekening houdend met specifieke demografische en 
economische ontwikkelingen en specifieke ontwikkelingen rond woningbouw en 
watervoorzieningen.  Hoewel ernaar gestreefd wordt om een dergelijke 
meerjarenbegroting in de toekomst te kunnen realiseren, beschikt de DOW hier nog 
steeds niet over.7 De reden waarom de DOW niet over een meerjarenbegroting beschikt, 
wordt echter niet genoemd. De Raad adviseert hier nader op in te gaan alsmede een 
inschatting te geven wanneer een dergelijke meerjarenbegroting wel gerealiseerd kan 
worden. 
 

Hoewel de DOW elk jaar over een eigen prioriteitenlijst beschikt, wordt de 
prioriteitsstelling van uit te voeren projecten grotendeels door de regering in het 
betreffende dienstjaar bepaald. 8  Dit doet echter niets af aan de noodzaak van het 
opnemen van de eigen prioriteitenlijst in de ontwerpbegroting. Geadviseerd wordt dan 
ook om deze eigen prioriteitenlijst, inclusief bijbehorende motivering en kosten, in de 
ontwerpbegroting op te nemen. 
 
5. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2022 is rekening 
gehouden met de continuering van de 50% inhouding op de vakantie-uitkering, het 
gelijkbedrag en de reparatietoeslag. 9  Uit de toelichting blijkt echter niet of in de 
ontwerpbegroting ook rekening gehouden is met de continuering van de 5% inhouding op 
de salarissen. De onduidelijkheid hierover wordt versterkt door de opgenomen bedragen 
in de meerjarenraming. 10  In deze meerjarenraming is voor het dienstjaar 2023 het 
bedrag aan vakantie-uitkeringen meer dan verdubbeld ten opzichte van 2022, terwijl het 

                                                                 
6 Zie het Nader rapport bij het advies van de Raad op de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de 
begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2020, d.d. 17 april 2020, kenmerk SMR-W-
35/2020, p. 2. 
7 Nader rapport, p. 3. 
8 Nader rapport, p. 3. 
9 MvT, p. 45. 
10 MvT, p. 88. 
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bedrag aan salarissen en toelagen voor het dienstjaar 2023 exact gelijk blijft aan het 
begrote bedrag voor 2022. De toelichting ware hierop in te gaan.  
 

6. In 2022 zal de DOW opnieuw kleine particuliere aannemers inzetten voor het 
uitvoeren van diverse werkzaamheden. Een groot deel van de totale operationele kosten 
van de DOW zal wederom deze contractors betreffen (ongeveer 26% van de totale 
begrote kosten). De Raad herhaalt derhalve zijn aanbeveling om ter zake meer inzicht te 
verschaffen en aan te geven op grond van welke criteria besloten wordt of en welke 
werkzaamheden aan contractors worden uitbesteed.11 De Raad vraagt zich daarbij af hoe 
er effectief controle kan worden uitgeoefend op een zo versnipperde uitbesteding en 
hoe toegezien wordt op de afspraken die met iedere contractor zijn gemaakt ten 
behoeve van de controle op de uitgevoerde werkzaamheden. 
 
7. In de toelichting staat dat de DOW het retributie- en legesbesluit DOW (AB 1991 
no. 88) zal blijven actualiseren, opdat de vergoedingen voor de dienstverlening van de 
DOW kostendekkend zijn. 12  Dit besluit is echter voor het laatst in 2006 aangepast, 
hetgeen de vraag oproept of de in rekening gebrachte vergoedingen ook daadwerkelijk 
kostendekkend zijn.13 Geadviseerd wordt nader toe te lichten of er concrete voornemens 
zijn tot aanpassing van het retributie- en legesbesluit DOW. 
 
8. In de Landsbegroting is voor het dienstjaar 2022 voor de RWZI Bubali een 
investeringsbedrag opgenomen van Afl. 16 miljoen ter verlichting van de ontstane 
overbelasting van het systeem door het uitbreiden en/of verhogen van de capaciteit van 
het beluchtingssysteem voor het zuiveren van de extra aanvoer van rioolwater. 14 
Aangezien dit investeringsbedrag, alsmede de hiermee gemoeide te ondernemen 
activiteiten, noch in het ontwerp, noch in de toelichting worden genoemd, is het de 
Raad niet duidelijk welke activiteiten de DOW in dit kader uitvoert en welke financiële 
consequenties dit heeft voor de DOW voor het dienstjaar 2022.  Aanbevolen wordt om 
hier in de toelichting alsnog op in te gaan. 
 

                                                                 
11 Overigens lijkt ook de DOW de problematiek van de uitbesteding te onderkennen. Zo blijkt uit de 
toelichting op pagina 90 dat voor 2024 getracht wordt om het aantal kleine contractors te verlagen om 
meer gelden beschikbaar te hebben voor de core business van de DOW. 
12 MvT, p. 2. 
13 Over de periode 2006-2020 bedraagt de totale inflatie ruim 26% (CBA, Annual Statistical Digest 2020, 
d.d. 11 juni 2021). De thans toenemende wereldwijde inflatie, onder meer veroorzaakt door de ontstane 
wereldwijde logistieke problemen als gevolg van de COVID-19 pandemie en de gevolgen van de oorlog in 
Oekraïne, kan de kostendekkendheid van de gehanteerde tarieven van de DOW verder onder druk zetten. 
Zie ook https://blogs.imf.org/2022/04/19/war-dims-global-economic-outlook-as-inflation-accelerates/.  
14 Zie de Memorie van Toelichting bij de Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de 
ministeries van het Land voor het dienstjaar 2022, p. 12 en p. 165. 
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9. Voor het dienstjaar 2022 behoort, net als voor het dienstjaar 2021, het schrijven 
van een haalbaarheidsstudie (business case) voor de verzelfstandiging van de 
Hoofdafdeling Beheer Waterschappen tot een van de genoemde actiepunten.15 De Raad 
maakt hieruit op dat deze business case niet uitsluitend voor de RWZI’s bedoeld is, maar 
een studie is naar de verzelfstandiging van de gehele afdeling Beheer Waterschappen. 
De DOW heeft zelf reeds in een eerder stadium aangegeven dat het voornemen bestaat 
om de RWZI’s te verzelfstandigen dan wel te privatiseren. 16  Ook de regering heeft 
onlangs aangegeven dat de bedrijfsvoering van de RWZI’s een ernstig financieel risico 
vormt voor het Land. Meermaals is aangekondigd dat dit een zelfvoorzienende activiteit 
moet zijn, waarbij te denken valt aan concessieovereenkomsten, privatisering of andere 
bedrijfsmodellen.17 Gezien de financiële problematiek van de RWZI’s en het eerdere 
voornemen om tot een business case ter verzelfstandiging te komen, adviseert de Raad 
om nader in te gaan op de voortgang van deze business case en op welke onderdelen, 
subafdelingen of activiteiten van de Hoofdafdeling Beheer Waterschappen deze business 
case betrekking heeft.   
 
10. De bij de DOW ondergebrachte PPP-Unit is tijdelijk belast met Publieke Private 
projecten (PPP’s).18 Deze unit is samen met het extern adviesbureau Grant Thornton 
belast met het voorbereiden, het juridisch ondersteunen en het begeleiden van PPP’s. 
Het gebruik van de term tijdelijk was voor de Raad de afgelopen jaren aanleiding te 
adviseren in de toelichting aan te geven hoever deze projecten inmiddels zijn gevorderd 
en in welke mate deze unit de komende jaren nog ondersteuning behoeft. Naar 
aanleiding van deze (herhaalde) opmerking, stelt het Nader rapport dat de toelichting 
bij de vastgestelde begroting van de DOW voor het dienstjaar 2021 aangepast is, waarbij 
de toelichting uitgebreid is met de volgende zin: ‘Belangrijk is te vermelden dat daar de 
contracten op grond waarvan de PPP’s zijn uitgevoerd, geen gebruikelijke contracten 
zijn, de hulp van specialisten op financieel, juridisch en technisch gebied noodzakelijk 
zal blijven.’19 De Raad adviseert om de toelichting ook dit jaar weer met deze zin uit te 
breiden.   
 

                                                                 
15 MvT, p. 14. 
16 Zie het Nader rapport bij het advies van de Raad op de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de 
begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2020, d.d. 17 april 2020, kenmerk SMR-W-
35/2020, p. 4. 
17  Zie het Nader rapport bij het advies op de ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de 
begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2022, d.d. 21 februari 2022, kenmerk 
SMR-W-227/2022, p. 8 – 9. 
18 MvT, p. 9. 
19 Zie de Memorie van Toelichting bij de Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst 
Openbare Werken voor het dienstjaar 2021, p. 9. 
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11. Verder stelt de toelichting dat de voorbereiding van de reorganisatie zich zal 
voortzetten. 20  Er wordt echter niet nader ingegaan op deze (voorbereiding van de) 
reorganisatie en of voor de voorbereiding van deze reorganisatie externe deskundigen 
worden ingehuurd en wat de financiële gevolgen hiervan zijn voor het dienstjaar 2022. 
Geadviseerd wordt om in de toelichting in te gaan op de financiële gevolgen voor het 
dienstjaar 2022 van deze voorbereiding van de reorganisatie. 
 
12. Ten slotte wil de Raad opmerken dat de late aanbieding van de ontwerpbegroting 
van de DOW voor het dienstjaar 2022 tot een aantasting van het budgetrecht van de 
Staten kan leiden. De hieruit voortvloeiende late behandeling en vaststelling van deze 
begroting in de Staten wringt met het machtigingskarakter van een begroting. De Raad 
adviseert derhalve ervoor zorg te dragen dat in het vervolg de begroting tijdig 
vastgesteld kan worden. 
 

De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het 
ontwerp verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden, nadat met 
het voorgaande rekening is gehouden. 
 
 
De Secretaris,      De plv. Voorzitter, 
 
 
 
_________________     ____________ 
mr. A. Braamskamp     mr. D.G. Kock 

                                                                 
20 MvT, p. 2. 


