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VOORSTEL
Het AB besluit:

1. Kennis te nemen van de gehanteerde methode voor de berekening van het 
weerstandsvermogen en de algemene reserve voor watersysteembeheer en 
zuiveringsbeheer.

2. Bij de bepaling van het weerstandsvermogen als waarderingsratio de factor 1,6 te hanteren 
voor beide algemene reserves.

3. Het weerstandsvermogen van watersysteembeheer te verlagen door een bedrag van 
€ 1,1 mln. te onttrekken aan de algemene reserve watersysteembeheer en toe te voegen 
aan de egalisatiereserve, waardoor de algemene reserve watersysteembeheer uitkomt op 
€ 4,5 mln.

4. Het weerstandsvermogen van zuiveringsbeheer te verhogen door € 1,3 mln. aan de 
algemene reserve zuiveringsbeheer toe te voegen en te onttrekken aan de 
egalisatiereserve zuiveringsbeheer, waardoor de algemene reserve zuiveringsbeheer 
uitkomt op € 2,5 mln.

5. De uiteindelijke toevoegingen en onttrekkingen pas bij vaststelling van de jaarrekening over 
2020 uit te voeren.

6. De herijking van het weerstandsvermogen in het vervolg ieder jaar uit te voeren.

SAMENVATTING

Doel van het weerstandsvermogen is vermogen te reserveren, om te zorgen dat we in de toekomst 
aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zonder grote schommelingen in de tariefstelling als gevolg 
van incidentele financiële tegenvallers. WDODelta ijkt volgens het huidige beleid iedere twee jaar 
de omvang van het weerstandsvermogen, het voorstel is om dit ieder jaar te gaan doen. Dit past 
beter bij de huidige omstandigheden en zorgt voor meer zekerheid in een situatie waarbij 
pandemieën en snelle economische en technologische ontwikkelingen onzekerheid creëren. Deze 
omstandigheden leiden ook tot het voorstel de waarderingsratio te verhogen van gemiddeld 1,3 
naar 1,6.

De recente herijking van de risico’s leert dat de risico’s bij de taak watersysteembeheer aanzienlijk 
lager liggen dan eerder is ingeschat. Ondanks de hogere waarderingsratio kan de algemene 
reserve watersysteembeheer daarom worden verlaagd. Wij stellen voor dat  voor dat € 1,1 mln. van 
de algemene reserve watersysteembeheer wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve, waardoor 
de algemene reserve watersysteembeheer daalt en uitkomt op € 4,5 mln.

De herijking leert dat de risico’s bij zuiveringsbeheer enigszins zijn toegenomen. In combinatie met 
de hogere waarderingsratio leidt dit tot een gewenste verhoging van de algemene reserve. Wij 
stellen daarom voor € 1,3 mln. aan de algemene reserve zuiveringsbeheer toe te voegen en te 
onttrekken uit de egalisatiereserve zuiveringsbeheer, waardoor de algemene reserve 
zuiveringsbeheer uitkomt op € 2,5 mln.
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Doel van het weerstandsvermogen is vermogen te reserveren om te borgen, dat we in de toekomst 
aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zonder grote schommelingen in de tariefstelling als gevolg 
van incidentele financiële tegenvallers. Omdat deze risico’s ook buiten de termijn van de 
meerjarenraming kunnen optreden en op dat moment daarvoor eigen vermogen aanwezig moet zijn, 
wordt hiervoor een afzonderlijke (algemene) reserve gevormd.

KADER
Op basis van het Beleid inzake weerstandsvermogen, risicomanagement, reserves en voorzieningen 
(AB 6 januari 2016) wordt twee jaarlijks het benodigde weerstandsvermogen bepaald. Het algemeen 
bestuur neemt het besluit over de wijze waarop het eigen vermogen wordt aangewend. De reserves 
voor tariefegalisatie en de reserves voor het opvangen van risico`s zijn hierbij communicerende vaten. 
Het besluit dat genomen wordt over de omvang de algemene reserve heeft gevolgen voor 
toekomstige mogelijkheden tot tariefegalisatie.

ARGUMENTEN
Bij de herijking van de risico’s hebben wij de risico’s relatief gekwantificeerd. Dit wil zeggen dat er 
gebruik is gemaakt van orde van groottes om de impact van risico`s te bepalen. Bij de ingeschatte 
risico`s is gebruik gemaakt van een statische simulatie (Monte Carlo simulatie). Deze simulatie is, net 
als in 2018, bij een 90% zekerheidspercentage uitgevoerd. Dit betekent dat in 90% van de gevallen de 
schadelast niet hoger zal uitkomen dan berekend. Decentrale overheden gebruiken bij dergelijke 
simulaties zekerheidspercentages tussen de 75% (meer risicobereid) en 99% (minder risicobereid). 
We hebben er voor gekozen een zekerheidspercentage van 90% te blijven hanteren.

Externe omstandigheden leiden in toenemende mate tot onzekerheid ten aanzien van onze 
taakuitoefening (de huidige corona-pandemie, meer extremen in weersomstandigheden, grote 
projecten). Dat wijzigende externe omstandigheden een potentieel kosten opdrijvend effect hebben, is 
duidelijk. De impact van deze ontwikkeling is lastig in te schatten. Specifiek ten aanzien van corona is 
op te merken, dat we er nu van uitgaan dat corona over 1 à 1,5 jaar een kleiner issue is. Maar als dat 
niet zo is, gaan een aantal zaken zeker een rol spelen: 

- het vermogen van onze ingezetenen, agrariërs, natuurorganisaties en bedrijven om belasting 
op te brengen daalt; 

- de organisatie WDODelta gaat efficiency problemen ervaren doordat werken in 
gezamenlijkheid steeds minder kan borgen dat er voldoende interne afstemming is en we 
krijgen regieproblemen in de samenwerking met andere overheden en bedrijven. 

Wij stellen daarom voor om het beleid hierop aan te passen en het weerstandsvermogen jaarlijks te 
herijken. Dit willen wij doen met ingang van 2021, bij de vaststelling van de begroting voor 2022. Dit 
zorgt voor meer zekerheid in een situatie, waarbij pandemieën en snelle economische en 
technologische ontwikkelingen deze zekerheid en het vermogen om verder in de toekomst te kijken, 
verkleinen. Een snellere cyclus is dan gewenst. De jaarlijkse kosten van ca. € 50.000 (inzet personeel 
en consultancy) zijn, gezien de verwachte verbeterde beheersing van risico’s, het voorkomen van 
schade en de actualiteit van het weerstandsvermogen, doelmatig.

Methode
Om een beeld te krijgen van de risico`s zijn twee uitgebreide risicosessies gehouden, waarbij 
aandacht is besteed aan de context waarbinnen afdelingen hun werk doen (processen en 
omgevingsfactoren). Hierbij is het risicoprofiel van 2018 als uitgangspunt gebruikt. Alle afdelingen 
hebben hierbij input gegeven. Er is zodoende sprake van een organisatiedekkend risicoprofiel, waarbij 
de belangrijkste risico’s zijn benoemd. Ook is er aandacht gegeven aan de risico’s die kunnen spelen 
vanwege de corona-pandemie. Op basis van de geïnventariseerde en geanalyseerde risico’s is door 
Twynstra Gudde een risico-simulatie uitgevoerd waarin het mogelijk gelijktijdig optreden van risico’s in 
verschillende omvang statistisch is doorgerekend. In de bijlage is de rapportage opgenomen; de 
Monte Carlo simulatie. Aan de hand hiervan is bepaald wat de omvang van de weerstandscapaciteit 
moet zijn.
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Uitgangspunten ten aanzien van het risicoprofiel en risico-simulatie
 Het beheersen van risico`s is dagelijks werk. Beheersing vindt plaats door maatregelen te 

nemen (die ook financiële middelen vragen) of door de kosten van risico`s (tijdelijk) te 
accepteren. Daar waar de kosten van risico`s en beheersing binnen de reguliere exploitatie 
opgevangen kunnen worden, zijn deze niet meegenomen in het risicoprofiel. 

 Risico’s zijn relatief gekwantificeerd. Dit wil zeggen dat er gebruik is gemaakt van orde van  
groottes om de impact van risico`s te bepalen. Bij het rekenen met de ingeschatte risico`s is 
gebruik gemaakt van een statistische simulatie. Deze simulatie is, net als in 2016 en 2018, bij 
een 90% zekerheidspercentage uitgevoerd, wat betekent dat er een kans is van 10% dat in 
enig jaar meer vermogen benodigd is dan nu in kaart is gebracht. 

 Risico’s zijn netto in kaart gebracht. De gevolgen van beheersing zijn inbegrepen bij de 
gerapporteerde omvang van het risico. Om beheersmaatregelen in de nabije toekomst nader 
uit te werken en vast te stellen dient nog een stap gemaakt te worden in de doorontwikkeling 
van risicomanagement.

 Risico`s zijn in kaart gebracht vanuit de notie, dat financiële tegenvallers op enig moment 
substantieel beslag kunnen leggen op omvang de exploitatiebegroting en de daaruit volgende 
omvang van de heffingen, zonder dat het waterschap hier beleidsmatig nog op kan bijsturen. 
Niet opgenomen in het risicoprofiel daarom zijn:

o Algemene risico’s verbonden aan investeringsprojecten. Enerzijds zijn binnen deze 
projecten risicovoorzieningen opgenomen, anderzijds wordt de last van financiële 
restrisico’s via de kapitaallasten verdeeld over de levensduur van de investering. 
Financiële impact op de exploitatierekening wordt beperkt geacht. Een separaat 
voorstel om voor de HWBP projecten een bestemmingsreserve in te stellen wordt 
gelijktijdig met dit voorstel ingebracht.

o Indirecte financiële effecten van imago risico`s;
o Risico`s van eigen beleidsvoornemens en nog te maken beleidskeuzes of van 

eventuele normverhogingen door toezichthouders, bijv. ten aanzien van primaire en 
regionale keringen en lozingseisen voor zuiveringsinstallaties.

Bepaling omvang weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen van een waterschap wordt bepaald door de verhouding tussen de 
benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit. Omdat in het hele stelsel van kosten en 
belastingopbrengsten een splitsing naar taken bestaat met daarbij per taak een algemene reserve, is 
er ook een splitsing in het risicodossier gemaakt naar taak. 

De Universiteit Twente (UT) heeft op basis van een onderzoek een waardering aan de omvang van 
het weerstandsvermogen toegekend. Dit model wordt bij zowel waterschappen als gemeenten dikwijls 
gehanteerd.

Klasse Beoordeling Weerstandsvermogen
A Uitstekend > 2
B Ruim voldoende 1,4 - 2
C Voldoende 1 - 1,4
D Matig 0,8 - 1
E Onvoldoende 0,6 - 0,8
F Ruim 

onvoldoende
< 0,6

Het weerstandsvermogen van WDODelta betrof tot nog toe ca. 1,3 en voldeed hiermee aan de 
beoordeling “voldoende” op basis van het beoordelingsmodel van de UT zoals hiervoor aangeven.

In het kader van bedrijfsvergelijkingen onder waterschappen is over het jaar 2019 een vergelijking 
gemaakt van de gehanteerde weerstandsvermogen. Deze is in meer detail terug te zien in de 
Waterschapsspiegel van de Unie van Waterschappen. 
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Het weerstandsvermogen per waterschap, 31-12-2019 (bron: Waterschapsspiegel UVW).

Uit deze tabel is op te maken dat  WDODelta een relatief laag weerstandsvermogen heeft ten opzichte 
van andere waterschappen.

Wij vinden het bij de eerder genoemde  onzekerheden passend om als waarderingsratio de factor 1,6 
na te streven, voor beide algemene reserves. Dat betekent dat volgens de genoemde methode ons 
weerstandsvermogen de waardering “ruim voldoende” krijgt. Momenteel is deze ratio gemiddeld 1,3; 
namelijk 1,2 voor zuiveringsbeheer en 1,4 voor watersysteembeheer. Daarmee waarderen we ons 
huidig weerstandsvermogen momenteel als “voldoende”. Hieronder wordt dit verder vormgegeven bij 
de berekeningen. Wij stellen daarom voor de ratio te verhogen naar 1,6, hetgeen in beginsel tot een 
hogere omvang van de algemene reserve leidt.

Bepaling weerstandsvermogen zuiveringsbeheer
Uit het risicoprofiel 2020 blijkt dat de benodigde weerstandscapaciteit (dit zijn de risico’s die nu in kaart 
zijn gebracht) voor de taak zuiveringsbeheer € 1,57 mln. bedraagt. Dat was in 2018 nog € 1 mln. , 
Deze lagere reserve werd onder meer veroorzaakt door de keuze om  in 2018 € 1 mln. uit de 
algemene reserve zuiveringsbeheer te onttrekken  om de kosten voor de discontinuïteit van de 
zuivering Echten te dekken. 

Een ratio van 1,6 x € 1,57 mln. komt uit op een algemene reserve van € 2,5 mln. Dit bedrag wordt dan 
ook voorgesteld om als algemene reserve zuiveringsbeheer aan te houden. Op basis hiervan wordt 
voorgesteld € 1,3 mln. aan de algemene reserve zuiveringsbeheer toe te voegen, door dit bedrag te 
onttrekken aan de egalisatiereserve zuiveringsbeheer.

Bepaling weerstandsvermogen watersysteembeheer
Uit het risicoprofiel 2020 blijkt dat de benodigde weerstandscapaciteit (dit zijn de risico’s die nu in kaart 
zijn gebracht) voor de taak watersysteembeheer, € 2,76 miljoen bedraagt. De huidige beschikbare 
weerstandscapaciteit  in de algemene reserve voor watersysteem, bepaald in 2018, bedraagt 
€ 4,0 mln. 

Zoals hiervoor is gemotiveerd stellen wij voor om ook voor watersysteembeheer  een factor 1,6 aan te 
houden, hoger dan de factor in 2018. Het weerstandsvermogen komt hiermee net als bij 
zuiveringsbeheer in het midden van de range van “ruim voldoende” weerstandsvermogen te liggen.

Dit leidt tot een benodigde omvang van het weerstandsvermogen voor de taak watersysteembeheer 
van 1,6 x € 2,79 miljoen = € 4,5 mln. Wij stellen dan ook voor dit bedrag  als algemene reserve 
watersysteembeheer aan te houden. Deze omvang wordt gerealiseerd door  € 1,1 mln. aan de 



5

egalisatiereserve watersysteembeheer toe te voegen en te onttrekken aan de algemene reserve 
watersysteembeheer. De algemene reserve watersysteembeheer komt daarmee uit op € 4,5 mln.

Samenvattend, de volgende bedragen worden toegevoegd of onttrokken:

Taak Algemene reserve 2018 mutatie Algemene reserve 2020
Zuiveringsbeheer € 1,2 mln + € 1,3 mln € 2,5 mln
Watersysteembeheer € 5,6 mln ‒ € 1,1 mln € 4,5 mln

Tijdstip toevoegingen
Om in de nieuwe begroting/meerjarenbegroting 2021-2024 rekening te kunnen houden met het 
voornemen om de algemene reserves aan te passen, leggen wij deze beslissing nu aan uw bestuur 
voor. 

Daarnaast stellen we voor om de daadwerkelijke toevoegingen pas bij behandeling van de 
jaarrekening over 2020 te effectueren, omdat op dat moment voldoende zicht bestaat op het resultaat 
over het boekjaar 2020 van WDODelta. Er is dan de mogelijkheid tot heroverwegen. De keuze voor 
het aanhouden van het bepaalde weerstandsvermogen kan op dat moment goed tegen de financiële 
positie worden afgewogen. 

FINANCIËN
Om het weerstandsvermogen op het gewenste niveau te krijgen wordt voor de taak 
watersysteembeheer voorgesteld dat € 1,1 mln. van de algemene reserve watersysteembeheer wordt 
toegevoegd aan de egalisatiereserve, waardoor de algemene reserve watersysteembeheer daalt en 
uitkomt op € 4,5 mln.

Met betrekking tot het weerstandsvermogen van zuiveringsbeheer wordt voorgesteld dit te verhogen 
door € 1,3 mln. aan de algemene reserve zuiveringsbeheer toe te voegen en te onttrekken aan de 
egalisatiereserve zuiveringsbeheer, waardoor de algemene reserve zuiveringsbeheer uitkomt op € 2,5 
mln.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
Geen.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
Geen.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
N.v.t.

COMMUNICATIE 
Voorgesteld besluit wordt via de besluitenlijst Algemeen Bestuur WDODelta publiek gemaakt.

VERVOLG / UITVOERING
Indien u instemt met dit voorstel, zullen wij dit meenemen als onderdeel van ons voorstel tot 
vaststellen van de begroting voor 2021 voor uw vergadering in november 2020.

BIJLAGEN
1. Doorrekening risicoprofiel (Monte Carlo simulatie).

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
E. de Kruijk D.S. Schoonman


