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Kerngegevens
Gebied
Oppervlakte
Diagonale afstand Deventer-Assen
Inwoners

255.000 ha
90 km
580.000

Bestuur
Het waterschapsbestuur van Drents Overijsselse Delta bestaat uit 29 zetels en de volgende fracties;
Water Natuurlijk
5
CDA
5
Ongebouwd
4
VVD
3
ChristenUnie
3
Bedrijven
3
Algemene Waterschapspartij
2
Sallandse Gemeentebelangen
1
SGP
1
Natuur
1
PvdA
1
Waterschapswerken
Primaire en secundaire watergangen
Primaire keringen
Regionale keringen
RWZI’s
Gemalen
Stuwen

7.046 km
244,5 km
142,1 km
16
341
1.892
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1. Inleiding
Samen op weg naar een excellent waterschap
Vorig jaar startten we de begroting met de woorden: ‘We zijn er nog niet, maar we zijn echt op de goede weg’.
We zijn op die ingeslagen weg voort gegaan, om dát excellente waterschap te worden, dat we tijdens de fusie
voor ogen hadden. De komende begroting geeft de route aan.
De meerjarenbegroting 2018-2021 geeft u daarvan een goed beeld. Een beeld, waarvan wij als oosterlingen
zouden kunnen zeggen ‘het kon minder’. Het is ons gelukt ook deze keer een lagere begroting aan u voor te
leggen, zonder de ambities naar beneden bij te stellen. In vergelijking met de meerjarenbegroting 2017-2020
met die van 2018-2021 wordt er voor het jaar 2018 € 5,1 miljoen minder uitgaven geraamd. In de
meerjarenbegroting ziet u dat we voor 2021 streven naar een kostendekkend tarief, zoals we samen hebben
afgesproken. Voor de komende jaren kennen we een gematigde tariefstijging, waarbij we gebruik maken van
de egalisatieruimte. Of zoals u, als Algemeen Bestuur, vaak aangeeft ‘we geven teveel betaalde belasting
indirect terug’.
Wij zijn verheugd u de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2021 van het waterschap Drents
Overijsselse Delta te kunnen aanbieden, waarin u de vaarroute voor het traject tot in het volgende decennium
kunt vinden.
In deze begroting en meerjarenraming 2018-2021 geven wij aan welke doelen, effecten en resultaten we in de
komende jaren willen bereiken. Ook wordt vermeld welke maatregelen we daarvoor willen uitvoeren en welke
middelen we willen inzetten.
Wij hebben bij het opstellen van deze begroting, kritisch gekeken naar de uitgaven. Er is nadrukkelijk gekeken
naar doelmatigheid en kosteneffectiviteit.
Natuurlijk zijn we nog steeds bezig met de harmonisatie van beleid, maar we hebben al heel veel geregeld. U
heeft daarover dit jaar voorstellen vastgesteld en die harmonisatie van regelingen, werkwijzen, doelstellingen
en uitgangspunten wordt voortgezet. Er is kritisch gekeken naar de uitgaven in 2016 en 2017 en op basis
daarvan zijn de kosten voor goederen en diensten naar beneden bijgesteld.
De verwachte uitgaven in de meerjarenbegroting 2018-2021 dalen ten opzichte van eerder afgegeven
prognoses bij de begroting 2017-2020.
Het begrotingstotaal stijgt van € 113,9 miljoen in 2018 naar € 122,5 miljoen in 2021.
Het investeringsprogramma is meer in balans gebracht. In 2018 wordt nog € 63 miljoen geïnvesteerd. Het
investeringsniveau voor volgende jaren ligt tussen de € 59 en € 72 miljoen.
Natuurlijk is er rekening gehouden met de doelstellingen en de maatregelen die zijn opgenomen in het
vastgestelde Waterbeheerplan 2016-2021 van de gezamenlijke Rijn-Oostwaterschappen.
In de vier programma’s, die in de begroting worden beschreven, geven we de bestuurlijke agenda weer op
hoofdlijnen voor de komende bestuursperiode en de maatregelen die we voor ogen hebben.
Ons waterschap heeft flinke ambities. Ook het komend jaar willen we weer inzetten om een waterschap te
worden dat ‘stevig in zijn laarzen’ staat. We werken krachtig door aan de veiligheid van het gebied, we gaan de
gevolgen van klimaatverandering te lijf. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel, we verbeteren de
infrastructuur en zetten in op gebiedsprojecten.
We gaan zo aan de slag dat we veilig kunnen wonen, werken en recreëren. We zorgen voor veilig wonen,
voldoende water voor boeren en bedrijven en voor schoon water in de stad en de natuur. Dat doen wij met u
als Algemeen Bestuur en met alle medewerkers op een sobere en doelmatig wijze.
Het Dagelijks Bestuur
7 november 2017
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Samenvatting
Lasten
De lasten in de meerjarenraming 2018-2021 (blauwe lijn) dalen ten opzichte van de eerder afgegeven prognose
in de begroting 2017-2020 (rode lijn). Het begrotingsbedrag stijgt van € 113,9 miljoen in 2018 naar € 122,5
miljoen in 2021.
De lasten in de begroting 2018 dalen ten opzichte van de begroting 2017 met 3,8%. Daarna stijgen de lasten in
het meerjarig perspectief (ten opzichte van het vorige jaar) voor 2019 met 1,9%, voor 2020 met 2,0% en 2021
met 3,2% .

Lasten meerjarenbegroting 2016-2021
126,0
124,8

Bedrag (*€ 1 mln.)

124,0
123,4

122,0
120,0

120,9

121,5
119,7

118,4
117,4

118,0

119,0

117,7

116,0

112,0

2016

2017

118,8

118,8

116,1

113,9

114,0

122,5
122,0

122,0

2018

2019

2020

MJB 2016-2019

Begroting 2017 en MJB 2018-2020

Begrotingsbrief 2018-2021

Begroting 2018- en MJB 2019-2021

2021

Een verklaring op de mutaties wordt gegeven vanaf bladzijde 10.

Baten
De heffingseenheden stijgen licht en zorgen voor meer inkomsten. Alleen de ontwikkeling van de eenheden
voor de categorie natuurterreinen valt tegen.
De berekende tarieven blijven binnen de afspraken van het Bestuursakkoord Water (2011) waarbij de
belastingopbrengsten in de periode tot 2021 gemiddeld per jaar met niet meer mogen stijgen dan 2,5%
(exclusief inflatie).
De tarieven voor 2018 dalen. Voor volgende jaren is de verwachting dat de tarieven iets stijgen. In 2021 zijn de
tarieven kostendekkend.
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Profielen*
eenpers.h.h. huurwon
eenpers.h.h. koopwon
meerpers.h.h. huurwon
meerpers.h.h. koopwon
agrarisch bedrijf
natuurterrein
groothandel
productiebedrijf

2016
€
157
259
263
366
3.351
432
1.605
22.185

2017
€
158
259
266
367
3.363
443
1.583
22.215

2018
€
149
241
255
347
3.180
439
1.474
21.381

2019
€
153
245
260
352
3.288
455
1.478
21.561

2020
€
159
252
267
361
3.473
483
1.506
21.927

2021
€
166
262
276
373
3.683
514
1.542
22.392

De percentages in onderstaande tabel hebben betrekking op de tarieven van het jaar voorafgaand.
Profielen
eenpers.h.h. huurwon
eenpers.h.h. koopwon
meerpers.h.h. huurwon
meerpers.h.h. koopwon
agrarisch bedrijf
natuurterrein
groothandel
productiebedrijf

2016
€
157
259
263
366
3.351
432
1.605
22.185

2017
€
158
259
266
367
3.363
443
1.583
22.215

2018
%
-5,8%
-6,8%
-4,3%
-5,4%
-5,4%
-0,9%
-6,9%
-3,8%

2019
%
2,3%
1,4%
1,8%
1,3%
3,4%
3,6%
0,3%
0,8%

2020
%
3,9%
3,2%
3,0%
2,7%
5,6%
6,2%
1,9%
1,7%

2021
%
4,4%
3,7%
3,4%
3,2%
6,1%
6,4%
2,4%
2,1%

*1 Eenpersoonshuishouden met huurwoning (inwoner & 1 ve)
2 Eenpersoonshuishouden met koopwoning (inwoner, woning woz € 200.000 & 1 ve)
3 Meerpersoonshuishouden met huurwoning (inwoner & 3 ve)
4 Meerpersoonshuishouden met koopwoning (inwoner, woning woz € 200.000 & 3 ve)
5 Agrarisch bedrijf (waarde woz € 400.000, 40 hectares landbouwgrond en 3 ve)
6 Natuur (100 hectares natuur)
7 Groothandel (waarde woz € 2,4 miljoen & 7 ve)
8 Productiebedrijf (waarde woz € 12 miljoen & 300 ve)
(ve= vervuilingseenheid)
Ieder huishouden betaalt een vast bedrag waterschapsbelasting en eigenaren betalen ook watersysteembelasting op basis
van woz- waarde en/ of hectares.

Inzet reserves (*€1 mln)
Watersysteembeheer
Zuiveringsbeheer

2018
4,6
0,5

2019
3,8
0,5

2020
1,5
0,5

Voor watersysteem blijft er € 8,0 miljoen in de egalisatiereserve zitten per 2020.
En voor zuiveringsbeheer blijft er € 2,4 miljoen over.
Hierbij is rekening gehouden met het beoogd resultaat 2017.
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De meerjarenraming 2018 - 2021 in vergelijking met de begroting 2017-2020
(* € 1 mln)
Begroting 2018-2021
Begroting 2017-2020
Verschil

2017
118,4
118,4
0,0

Kapitaallasten
Personeelslasten
Goederen en diensten

2018
113,9
119,0
-5,1

2019
116,1
120,9
-4,8

2020
118,8
122,0
-3,2

-5,5
2,5
-2,0

-4,9
2,3
-2,2

-3,5
2,3
-2,0

2021
122,5

De kosten dalen in de begroting 2018-2021 ten opzichte van de begroting 2017-2020. De raming van de
goederen en diensten is naar beneden bijgesteld op basis van de verwachte realisatie 2017. De kapitaallasten
dalen ten opzichte van de vorige begroting ook als gevolg van een het naar achteren schuiven van projecten.
Daarnaast stijgen de personeelslasten, als gevolg van hogere premies en cao stijging.
De begroting 2018-2021 nader beschouwd

KOSTENNIVEAU 2018
Goederen en
diensten (€ 44)

Kapitaallasten (€ 32)

Personeelslasten (€ 39)

De grootste categorieën nader bekeken;
Kapitaallasten
De kapitaallasten stijgen van € 31,6 miljoen in 2018 naar € 39,7 miljoen in 2021. De kapitaallasten zijn lager dan
bij de meerjarenraming 2017-2021.
De investeringen zijn geactualiseerd. In het verleden bleven de gerealiseerde kapitaallasten altijd achter bij de
ramingen. Daarom hebben wij het investeringsvolume naar beneden bijgesteld en rekening gehouden met een
vertragingscorrectie op de kapitaallasten van de investeringen van 20%.
De geraamde cashflow van de investeringsuitgaven is € 63 miljoen (€ 59 miljoen netto) in 2018. Voor de jaren
2019-2021 ligt de cashflow tussen de € 59 en € 72 miljoen (€ 45 miljoen en € 57 miljoen netto).
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Bedrag (* € 1 mln)

Investeringsniveau 2018-2021
80
60

17

10

17

40

53

20

26

56
43

0
2018

2019

2020

Reguliere bedrijfsvoering (lopend en voorgenomen)

(* € 1 mln)

Bruto
2018

Bruto
2019

Bruto
2020

38

2021
HWBP programma

Bruto
2021

Veiligheid excl. HWBP
Watersysteem
Waterketen
Maatschappij en organisatie
Totaal

4,9
24,5
21,5
2,4
53,4

6,3
30,0
16,1
3,4
55,8

0,9
27,1
12,3
2,1
42,5

0,4
22,4
14,2
1,3
38,3

Totaal HWBP

10,2

16,6

16,5

26,1

HWBP- Verdeling projectfinanciering Hoogwaterbeschermingsprogramma
De versterking van primaire keringen die in ons beheer zijn, worden bekostigd op basis van cofinanciering.
Hiervoor is door het Deltafonds de Dijkrekening ingericht. Hieraan dragen de waterschappen gezamenlijk 40%
bij en het Rijk 50%. De resterende 10% bestaat uit een projectgebonden aandeel (PGA) van het waterschap,
bedoeld als doelmatigheidsprikkel. Waterschappen ontvangen dus vanuit de Dijkrekening 90% van de
geraamde kosten.
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Kapitaallasten 2018-2021
Bedrag (* € 1 mln)

40,0
30,0

5,2

5,7

5,6

6,2

26,4

28,6

31,2

33,6

20,0
10,0
0,0
2018

2019

WDODelta projecten

2020

2021

HWBP-projecten

Personeelslasten
De personeelslasten stijgen ten laste van de exploitatierekening van € 38,7 miljoen in 2018 naar
€ 39,4 miljoen in 2021. Ten opzichte van 2017 stijgen de personeelslasten in 2018 als gevolg van stijgende
premies en cao onderhandelingen. Voor de jaren 2019-2020 stijgen de personeelskosten licht.
In deze berekening is rekening gehouden met de in het fusierapport genoemde formatievermindering. De
formatie exclusief HWBP neemt, zoals is afgesproken, jaarlijks af. We gaan van 516 fte in de begroting 2017
naar 504 fte in 2020. Om tot de afgesproken formatie te komen is een jaarlijks een taakstelling opgenomen
(2018; 0,4 mln., 2019: 0,8 mln., 2020: 1,1 mln. en 2021: 1,1 mln.).
De formatie die nodig is voor het uitvoeren van HWBP-projecten stijgt in 2018 tot 47,9 fte. De lasten van de
HWBP-formatie worden geactiveerd en komen ten laste van de investeringsprojecten.
In de raming is de komst van zes trainees verwerkt voor de jaren 2018-2019.
In onderstaande grafiek is het verloop van de personeelskosten weergegeven, inclusief de kosten voor
uitzendkrachten voor piekwerkzaamheden en de wedden van bestuur.

Personeelslasten 2018-2021
Bedrag (* €1 mln)

40,0
35,0
38,7
30,0

38,7

38,9

39,4

25,0
2018

2019

2020

2021

Personeelslasten

Begroting 2018 en meerjarenraming 2018-2021 Waterschap Drents Overijsselse Delta

Pagina 13 van 67

Goederen en diensten
De goederen en diensten nemen komende jaren af van € 43,6 miljoen in 2018 tot € 43,5 miljoen in 2021. De
daling wordt vooral veroorzaakt door lagere energiekosten, hogere pachtopbrengsten en het bijstellen van de
begroting 2018 op basis van de inzichten realisatie 2017. En er is een taakstelling opgenomen voor de jaren
2018 (€ 0,5 miljoen), 2019 (€ 0,3 miljoen) en 2020 (€ 0,2 miljoen).
In de ramingen van de goederen en diensten is geen rekening gehouden met inflatie.

Goederen en diensten 2018-2021

Bedrag (* € 1mln)

44,0
43,5
43,0
42,5
42,0
41,5

43,6

43,3

43,2

41,0

43,5

40,5
40,0
2018

2019

2020

2021

Kosten per programma
De kosten per programma stijgen voor het programma veiligheid 2018 licht. Bij de overige programma’ s dalen
de kosten 2018 licht en daarna stijgen ze jaarlijks iets.

Bedrag (* € 1 mln)

Kosten per programma 2017-2021
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

2017
Veiligheid

2018
Watersysteem

2019
Waterketen

2020

2021

Maatschappij en organisatie
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Kosten per taak
De kosten van de taak watersysteembeheer stijgen van € 71,4 miljoen in 2018 naar € 77,8 miljoen in 2021. En
de kosten van de taak zuiveringsbeheer stijgen van € 42,5 miljoen in 2018 naar € 44,8 miljoen in 2021.

Kosten per taak 2018-2021
Bedrag (* € 1 mln)

140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

42,5

71,4

2018

43,2

72,9

2019

Watersysteembeheer

44,2

74,6

2020

44,8

77,8

2021

Zuiveringsbeheer
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Deventer - ruimte voor de rivier
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2. Programma Veiligheid
2.1 Wat willen we bereiken?
Het waterschap zorgt voor de dijken in Zuid-West Drenthe en West-Overijsel, zodat inwoners veilig kunnen
wonen, werken en recreëren. Wij willen overstromingen voorkomen, slachtoffers vermijden en de schade
zoveel mogelijk beperken.
Door beheer en verbetering van primaire- en regionale waterkeringen en kunstwerken zoals, gemalen en
sluizen, voldoen we zo veel mogelijk aan het vereiste beschermingsniveau. Op plaatsen waar we dat nog niet
kunnen garanderen, zorgen we ervoor dat we voorbereid zijn om bij hoogwater snel en adequaat te handelen
om een overstroming te voorkomen en schade te beperken.
Onze waterveiligheidsdoelen combineren we zoveel mogelijk samen met de doelen van anderen. We vergroten
daarmee de maatschappelijke meerwaarde van onze investeringen. We denken actief mee en adviseren over
de wijze waarop ruimtelijke ontwikkelingen op of bij de dijk vorm kunnen krijgen, zodat de veiligheid tegen
overstromingen gehandhaafd of zelfs wordt vergroot. Daarnaast maken we ons sterk voor een waterrobuuste
ruimtelijke ontwikkeling om op termijn normverhoging te voorkomen. En we communiceren actief over
overstromingsrisico’s.
Programma Ambities
Het programma is richtinggevend voor onze opgaven voor waterveiligheid in Zuid-West Drenthe en
WestOverijssel. Actueel zijn vooral de consequenties van het Deltaprogramma, de nieuwe Waterwet en het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
Nieuwe veiligheidsfilosofie / Nieuwe normen
Het Deltaprogramma omvat de strategische keuzes voor de langetermijnaanpak van de waterveiligheid in
Nederland. De veiligheidsfilosofie en de risicobenadering voor waterveiligheid is na de laatste toetsronde
gewijzigd. Het veiligheidsniveau richt zich niet meer alleen op de kans op een overstroming, maar op het risico
van de kans op en de gevolgen van een overstroming.
Betere bescherming tegen hoogwater
We voeren belangrijke verbetermaatregelen uit aan de primaire keringen in het kader van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het zijn verbeteropgaven, die tevens een grote impact kunnen
hebben op de omgeving (denk aan hinder) en tegelijkertijd ook kansen kunnen bieden voor ruimtelijke
kwaliteit (meekoppelkansen). De versterkingsopgave van onze primaire keringen is de komende jaren
omvangrijk. We starten met het versterken van de meest urgente trajecten, deze zijn op dit moment reeds
binnen het HWBP geprogrammeerd. Daarna volgen de minder urgente trajecten (deze zijn nog niet
geprogrammeerd). Het de bedoeling dat alle primaire waterkeringen in 2050 aan de landelijke normen
voldoen. In de lopende beoordelingsronde (2017-2023) ontstaat er zowel landelijk als binnen WDODelta beter
zicht op de opgave en urgentie van het complete areaal aan primaire keringen en daarmee de programmering
van de dijkverbeteringsprojecten richting 2050.
Onderhoud en beheer
In 2017 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport geconstateerd dat het waterschap het beheer van de
keringen in brede zin nagenoeg op orde heeft. Het waterschap wil dit niveau vasthouden en waar mogelijk
verder door ontwikkelen naar een nog doelmatigere organisatie.
Andere maatregelen dan verhogen en versterken
Hogere en sterkere dijken zijn wellicht niet de enige mogelijkheid voldoende bescherming tegen hoog water te
bieden. Samen met waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel en enkele Duitse beheerders willen we
onderzoeken of er maatregelen te treffen zijn in het stroomgebied van de Vecht zodat de versterkingsopgave
tussen Ommen en Zwolle kleiner kan worden. De uitdaging zit vooral in het vastleggen van
beheergebiedoverstijgende afspraken, zodat de veiligheidsniveau aantoonbaar wordt verbeterd.
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Tijdelijke maatregelen
Grote delen van onze primaire keringen zullen langere tijd niet voldoen aan de nieuwe normen waaraan ze in
2050 moeten voldoen. De wet staat dat toe, tegelijkertijd zoekt het waterschap naar doelmatige tijdelijke
(beheer)maatregelen om in het geval zich een extreem hoog water voordoet, ook voor die trajecten –
vooruitlopend op versterking – meer veiligheid te kunnen bieden dan op dit moment aanwezig is.
Regionale keringen
Voor onze regionale dijkversterkingsopgave geldt dat alleen de dijken van de Kampereilanden nog versterkt
moeten worden. Daarna voldoen alle regionale keringen aan de huidige normen. De provincie Overijssel denkt
samen met de waterschappen na over heraanwijzing van regionale keringen en aanpassing van de normering.
De provincie wil in 2018 voor de Sallandse weteringen een pilot starten om te onderzoeken of een
risicobenadering, zoals die ook voor primaire keringen wordt toegepast, ook voor regionale keringen
meerwaarde biedt. Of aangepaste normen leiden tot nieuwe opgave voor de regionale keringen is nu nog niet
te zeggen. Daar gaat een toetsronde aan vooraf. Een toetsronde is nog niet gepland, maar zal zeker de eerste
jaren niet worden gepland.
Waterrobuuste ruimtelijke inrichting en beter voorbereid op mogelijke overstroming
Binnen het Deltaprogramma is het concept meerlaagsveiligheid ontwikkeld. Het Deltaprogramma Ruimtelijke
Adaptatie is bedoeld om richting te geven aan het verbeteren van de weerbaarheid van gebieden achter de
dijk. Het doel is dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht en dat
overheden daarvoor in 2020 een passende manier van werken hebben verankerd. Verder is het landelijk
project Water en Evacuatie opgestart om de crisisbeheersing bij overstroming goed voor te bereiden.
Doeltreffende muskusrattenbestrijding
Om schade aan waterkeringen en watersystemen te minimaliseren wordt de populatie muskusratten beperkt
gehouden. Het waterschap voert deze taak uit in samenwerking met andere waterschappen. Het gebied is
onder controle bij een populatie van 0,15 vangsten p/km per jaar. Daar zitten we in meerdere vanggebieden
nog boven en in een aantal nog fors boven ten opzichte van het totale gemiddelde van ons beheergebied.
Echter in een aantal vanggebieden worden zeer mooie resultaten geboekt, gezien de sterke daling in de
vangsten. Er is de afgelopen jaren in positieve zin veel veranderd, er is een mooie daling te zien van
besmettingsgraad en dus populatie van de muskusratten. Desalniettemin blijft het zaak om de muskusratten
op intensieve en systematische manier te bestrijden.

2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Hierna worden de accenten beschreven waarop het programma zich de komende periode
2018-2021 richt. Ook worden de maatregelen aangegeven die in 2018 uitgevoerd worden. In het
Waterbeheerplan 2016-2021 (WBP) zijn de ambities, de doelstellingen en de maatregelen opgenomen van de
Rijn-Oostwaterschappen voor de waterveiligheid. Uitvoering ervan vormt een belangrijk onderdeel van het
programma.

2.2.1 Nieuwe normen

In 2017 zijn nieuwe normen voor primaire keringen opgenomen in de Waterwet. In de lopende
beoordelingsronde (2017-2023) worden de keringen en de kunstwerken op basis van deze normen beoordeeld.
In onze lopende HWBP-projecten worden de nieuwe normen reeds toegepast. Gaandeweg krijgen we meer en
meer inzicht in de doorwerking van de nieuwe normen op onze versterkingsopgave (door uitvoering nadere
veiligheidsanalyses en verkenningen HWBP-projecten, uitvoeringsstrategie IJsseldijken, POV Vecht, uitvoering
wettelijke beoordeling 2017-2023, etc.). Daarnaast leveren we onze bijdrage aan de (door)ontwikkeling van
een bruikbaar landelijk instrumentarium voor beoordeling en ontwerp.
Wanneer zijn we tevreden in 2018?
a. We hebben de primaire kering Vecht Noord (normtraject 9-1) beoordeeld op basis van de
nieuwe normering. (In 2017 hebben we de beoordeling op basis van de nieuwe normering voor
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de primaire keringen Zwolle-Olst (normtraject 53-2) en Vecht Zuid (normtraject 53-3)
afgerond).

2.2.2 Betere bescherming tegen hoogwater

Voor een betere bescherming tegen hoog water werken we aan twee onderwerpen: het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het ontwikkelen van tijdelijke beheermaatregelen.
Hoogwaterbeschermingsprogramma ( HWBP)
Het HWBP programma heeft een voortrollend karakter. In afstemming met het nationale programmabureau
HWBP wordt de programmering jaarlijks geactualiseerd aan de hand van de resultaten van de wettelijke
beoordeling. De programmering vindt plaats op basis van urgentie. De financiering van het HWBP-programma
vindt plaats op basis van het Bestuursakkoord Water: 50% Rijk, 40% solidariteitsdeel waterschappen, 10%
projectgebonden aandeel voor het uitvoerende waterschap.
In 2050 dienen alle afgekeurde primaire waterkeringen te voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormering.
Voordat dijkversterkingsprojecten tot daadwerkelijke realisatie komen, gaan er jaren van voorbereiding
(verkenning en planuitwerking) aan vooraf. Er lopen in ons werkgebied op dit moment vier HWBP-projecten,
twee verkenningen en twee voorverkenningen.
Naast dijkversterking kan ook rivierverruiming bijdragen aan het realiseren van de benodigde waterveiligheid.
De mogelijkheden voor rivierverruiming zijn afhankelijk van o.a. kosten/baten, draagvlak, bestuurlijke
uitlegbaarheid en financierbaarheid. Om invulling te geven aan het ‘krachtig samenspel tussen dijkversterking
en rivierverruiming’ uit het Deltaprogramma Rivieren wordt op dit moment de Voorkeursstrategie Rivieren
(VKS) geactualiseerd (project Ambitie Rivieren). Het is de bedoeling begin 2018 in een bestuursakkoord tussen
Rijk en regio afspraken te maken over het rivierverruimingspakket, waarmee een stabiele scope voor de
HWBP-projecten ontstaat.
Wanneer zijn we tevreden in 2018?
a. De voortgang van de HWBP-projecten is conform programma vastgesteld in AB 23 februari 2016
en herzien door het DB op 21 februari 2017.
b. Het project stadsdijken Zwolle heeft in 2017 een voorstel voor het voorkeursalternatief
opgeleverd. In 2018 is het plan van aanpak voor de Planuitwerkingsfase opgesteld.
c. Voor de projecten Vecht Noord en Zuid is het plan van aanpak voor de verkenningsfase
opgesteld. In 2018 ligt er een bestuursakkoord Rijk-regio met duidelijke afspraken over de mate
van rivierverruiming plus bijbehorende governance en financiering.

Tijdelijke maatregelen
In 2017 hebben we voor twee urgente locaties (locaties waar op dit moment niet voldaan wordt aan de
veiligheidseisen, waar de gevolgen groot kunnen zijn en waar het nog enige tijd duurt voor er
verbeteringswerkzaamheden zijn uitgevoerd) bepaald wat doelmatige maatregelen zijn om de veiligheid in de
periode tot dijkverbetering te vergroten. De locaties zijn het traject Wijhe – Herxen en Oorgatsluis Kampen.
Wanneer zijn we tevreden in 2018 ?
d. Op basis van de resultaten van de twee urgente locaties wordt de ambitie voor het onderwerp
‘tijdelijke maatregelen’ vastgesteld en gaan we verder met de uitwerking.
In het voorjaar van 2017 heeft waterschap Vechtstromen, mede namens ons waterschap en de provincie
Overijssel subsidie aangevraagd bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) voor het uitvoeren van
een Project Overstijgende Verkenning (POV) Vecht. In deze studie wordt onderzocht of het mogelijk is om
maatregelen te treffen binnen en buiten de dijken van de Vecht die een positieve invloed hebben op de
veiligheidsopgave van de Vecht. Deze technische studie gaat gepaard met een onderzoek naar de werkwijze
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en vorm waarin deze maatregelen vastgelegd kunnen worden in afspraken met onze partners, op een
zodanige wijze dat ze meegenomen kunnen worden in de veiligheidsopgave van de Vecht en Zwarte Water.
Wanneer zijn we tevreden in 2018 ?
e. We hebben scherp welke maatregelen een positieve bijdrage leveren aan de veiligheidsopgave
voor de Vecht die meegenomen kunnen worden in de verkenning van HWBP Vecht en hebben
een beeld van hoe deze vastgelegd kunnen worden.
Regionale Waterkeringen
Het doel is om in 2018 het laatste verbeteringsproject uit het Verbeterprogramma Regionale Waterkeringen
uitgevoerd te hebben. Samen met de provincies Drenthe en Overijssel en de Rijn-Oostwaterschappen
actualiseren we de aanwijzing van regionale keringen en de normering. De aanwijzing en de normering is de
verantwoordelijkheid van de provincies.
Wanneer zijn we tevreden in 2018 ?
f. Het projectplan Buitenpolders Kampereiland is vastgesteld en er is gestart met de realisatiefase.
g. We werken samen met de provincie Overijssel aan het heraanwijzen, afwaarderen en incidenteel
hernormeren van regionale keringen.

2.2.3 Waterrobuuste ruimtelijke inrichting en beter voorbereid op mogelijke overstroming
De rol en bijdrage van het waterschap voor ruimtelijke adaptatie en crisisbeheersing is nog niet scherp
afgebakend. Bovendien zijn de ambities voor laag 2 en 3 sterk afhankelijk van de overstromingsgevoeligheid
van regio’s. We bieden medeoverheden, ruimtelijke initiatiefnemers, bedrijven en bewoners inzicht in de
gevolgen van een overstroming om het waterbewustzijn verder te vergroten. Hier ligt een belangrijke relatie
met het toepassen van de watertoets. Ook blijft het waterschap gesprekspartner voor het ontwikkelen van
waterrobuuste maatregelen in gebiedsprocessen en concrete ruimtelijke ontwikkelingen.
Wanneer zijn we tevreden in 2018?
a. Samen met de gemeente en de provincie ontwikkelen we een voorkeursstrategie voor het beter
waterrobuust maken van de gemeente Zwolle.

2.2.4 Beheer en onderhoud
Dagelijks beheer
Het beheer van de keringen omvat een groot aantal processen van onderhoud, vergunningverlening en
toezicht tot beheer in hoogwatersituaties en actie bij calamiteiten. Alle processen die daarin van belang zijn,
zijn goed beschreven en noodzakelijke plannen worden jaarlijks geactualiseerd.
Inzet expertise in noodsituaties
Om in de toekomst praktijkervaringen op te doen bij hoogwater en om assistentie te kunnen verlenen, is door
WDOD het internationaal inzetbare inspectieteam waterkeringen ITAF (Inspection Team for Averting Floods)
geïnitieerd. De bedoeling is dat een Nederlands team wordt samengesteld met experts van diverse
waterschappen en Rijkswaterstaat. WDOD initieert alleen het opzetten van ITAF en speelt een actieve rol in de
pool, waaruit teams worden samengesteld. ITAF is een multidisciplinair team bestaande uit dijkinspecteurs,
dijkspecialisten en een teamleider.
Het team kan in geval van een (dreigende) overstroming adviezen geven. Op verzoek van een buitenlandse
overheid kan het ITAF bij een dreigende dijkdoorbraak zeer snel ingezet worden om de situatie en toestand van
de waterkeringen in beeld te brengen. Medewerkers uit onze eigen organisatie kunnen worden opgenomen in
dit team.
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Wanneer zijn we tevreden in 2018?
a. Werkzaamheden worden volgens plannen uitgevoerd en verbeterpunten uit jaarlijkse evaluaties
worden goed belegd.
b. We rapporteren over de toestand en het beheer van de primaire en regionale keringen in de
waterveiligheidsrapportage
c. We formaliseren onze bijdrage aan ITAF.

2.2.5 Doeltreffende muskusrattenbestrijding
Voor de bestrijding van de muskus- en beverratten nemen we een deel in de Bestrijdingsorganisatie Noordoost
Nederland. Dit doen we samen met de waterschappen Vechtstromen, Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Drents
Overijsselse Delta verzorgt de centrale coördinatie van dit samenwerkingsverband. Jaarlijks wordt vanuit dit
samenwerkingsverband een vangplan opgesteld, waarin de velduren en middelen worden aangegeven.
We streven ernaar de populatie van de muskusratten terug te dringen naar gemiddeld minder dan 0,15
vangsten per kilometer watergang per jaar. Daarbij gaan we uit van een inspanning aan velduren en
vangmiddelen die past bij de populatie, besmettingsgraad tot wanneer we een onder controle situatie hebben
bereikt. Daarna gaan we uit van het aantal velduren dat nodig is voor een onder controle situatie. De aanpak,
de beschikbaarheid van velduren en de inzet van vangmiddelen moet doelmatig en effectief zijn. De
aanbevelingen uit de veldproef gaan we gebruiken om daar waar mogelijk ons werk nog effectiever en
efficiënter in te richten in onze bestrijdingsstrategie binnen het samenwerkingsverband.
Wanneer zijn we tevreden in 2018?
a. Bij een inspanning die past bij de huidige populatie bedraagt voor ons beheergebied het gemiddeld
aantal vangsten in 2018 maximaal 0,39 vangsten per kilometer waterloop.

2.3 Wat gaat het kosten?
Exploitatie
In onderstaande tabel zijn de netto lasten opgenomen die aan het programma Veiligheid verbonden zijn.

Omschrijving
Personeelslasten
Goederen en diensten
Kapitaallasten
Onvoorzien en dotaties
Inkomsten
Totaal programma lasten

Meerjarenraming 2019-2021
2019
2020
2021

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

3.728
1.743
5.102

3.609
2.620
5.679

3.786
2.432
6.129

3.794
2.358
6.785

3.816
2.248
7.066

3.868
2.267
7.697

-327
10.246

-118
11.790

-282
12.065

-282
12.655

-282
12.848

-282
13.550
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Investeringen
In onderstaande tabel staat het saldo van de investeringsuitgaven per boekjaar, zoals deze middels de
onderhavige begroting worden voorgesteld.
Krediet Kastroom
Bruto

Netto

2018

2019

2020

2021

550

550

250

100

100

100

1.200

1.000

1.000

100

100

59.122

25.361

6.850

10.655

15.471

26.146

550

550

250

100

100

100

Regionale keringen

8.000

4.000

3.000

5.000

Wettelijke beoordeling

1.895

1.895

30

983

645

238

71.317

33.356

11.380

16.938

16.416

26.584

(x € 1.000)
Beheersinstrumentarium
Groot onderhoud/vervanging
HWBP
Informatievoorziening Veiligheid

Totaal

Het saldo van de getoonde investeringsuitgaven betreft uitsluitend uitgaven voor voorgenomen investeringen.
Kosten voor in gebruik genomen investeringsprojecten worden als kapitaallasten verantwoord (zie exploitatie).
In onderstaande tabel worden de kapitaallasten getoond voor zover deze samenhangen met de voorgenomen
investeringen.
(x € 1.000)
Kapitaallasten

2018
-

2019
1.402

2020
2.803

2021
4.150

Voor het programma Veiligheid zal in 2018 een uitwerkingsvoorstel voor de feitelijke kredietopenstelling van
investeringen worden opgesteld.
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Gemaal Stroink
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3. Programma Watersysteem
3.1 Wat willen we bereiken?
Het waterschap staat voor voldoende en ecologisch gezond water van een goede kwaliteit. Het waterschap
stemt hiervoor de waterpeilen, het onderhoud en de inrichting van het watersysteem in landelijk en stedelijk
gebied zo goed mogelijk af op de functies en doelen. Het waterschap voert zijn taak uit op een duurzame
manier, waarbij gebiedsgericht wordt gewerkt. Hierbij zijn we actief en zichtbaar, luisteren we goed naar de
wensen en ideeën van belanghebbenden zoals natuur- en landbouworganisaties, maar ook burgers en
bedrijven en betrekken we hen ook bij ons werk.
We zijn op deze wijze in verbinding met onze omgeving.
De opzet/indeling van het programma volgt die van het Waterbeheerplan (2016 - 2021).
Programma-ambities
Onze opgaven zijn richtinggevend voor onze maatregelen die we nemen in het watersysteem van Zuidwest
Drenthe en West-Overijssel. Het gaat onder meer over: de waterhoeveelheid, de waterpeilen en de chemische
en ecologische waterkwaliteit. We gaan de komende jaren uit van drie invalshoeken voor de taakuitoefening in
het watersysteem: een robuust en ecologisch gezond watersysteem, goed beheer en onderhoud en een
duidelijke visie op doelen, taken en rollen. De kerntaken van het waterschap, voldoende en schoon water,
worden uitgevoerd, waarbij nadrukkelijk invulling wordt gegeven aan de zichtbaarheid van het waterschap en
een duurzame manier van werken.
Voldoende water
Het watersysteem dat we willen realiseren, past bij de gebruiksfuncties van het water en sluit zoveel mogelijk
aan bij de natuurlijke kenmerken en processen van het gebied. We houden er rekening mee dat grotere
extremen van wateroverlast en droogte elkaar in sneller tempo afwisselen. Meer robuustheid in het
watersysteem moet in staat zijn om die extremen als gevolg van de klimaatverandering goed op te vangen om
zo bij te dragen aan de leefbaarheid en de kwaliteit van de omgeving. Hiermee geven we ook invulling aan
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Een passende robuuste inrichting van de watergangen en de oevers en de
aanwezigheid van bergingscapaciteit voor (tijdelijk) overtollig water, zijn belangrijke succesfactoren. Naast
aandacht voor extreme natte of droge omstandigheden geven we in reguliere omstandigheden invulling aan
het bij de gebruiksfunctie passende grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR). In 2018 ontwikkelen we een
maatlat waarmee we effectiever dan nu de GGOR situatie kunnen bepalen. Tevens verkrijgen we door deze
maatlat meer inzicht in de mate waarin we aan de GGOR voldoen.
Schoon water
We streven naar een goede waterkwaliteit. Naast de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is de Delta-aanpak
Waterkwaliteit en Zoet Water hiervoor een belangrijk programma. Dit programma beoogt waar nodig een
extra impuls te geven aan het bereiken van de waterkwaliteitsdoelen en focust op nutriënten/mestbeleid,
gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten. In 2018 worden maatregelen opgesteld voor de derde
planperiode KRW (2021-2027).
Specifieke hydrologische en milieucondities zijn bepalend voor een ecologisch gezond watersysteem waarin
flora en fauna goed kunnen gedijen. Om aan de KRW-doelstellingen te voldoen worden in de KRWwaterlichamen inrichtingsmaatregelen uitgevoerd en wordt het onderhoud hierop aangepast. Vanaf 2018
worden maatregelen opgesteld voor de derde planperiode voor de KRW (2021-2027).
Hoewel de KRW-waterlichamen de grotere watergangen zijn in het beheergebied, vormen zij slechts een gering
deel (circa 20%) van ons watersysteem. De rest, zo’n 80%, betreft ‘overig water’. Het belang van deze overige
wateren wordt steeds meer onderkend en krijgt landelijk en regionaal steeds meer aandacht .
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Een zichtbaar waterschap
We willen dat het waterbeheer bijdraagt aan een prettige omgeving voor inwoners en bedrijven om te wonen,
te werken of te recreëren. Het waterschap is hierbij een zichtbare partner die de samenwerking zoekt en
daarbij een duidelijke visie heeft over rollen, taken en verantwoordelijkheden. Er wordt verder invulling geven
in de rol van het waterschap als de waterbeheerder van het regionale watersysteem in zowel landelijk als
stedelijk gebied. Naast invulling van zijn wettelijke taken draagt het waterschap ook nadrukkelijk bij aan water
gerelateerde, integrale nieuwe ontwikkelingen, zoals Klimaat Actief (ruimtelijke adaptatie) en een visie op de
veenweidegebieden.
Een duurzaam waterschap
Een toekomstbestendig waterschap is een duurzaam waterschap. Bij het inrichting, beheer en onderhoud van
het waterschap wordt nadrukkelijk gezocht naar duurzame oplossingen. Ons werk willen we zogenaamd
‘duurzaam-inclusief’ verrichten. De gevolgen van de klimaatverandering zoveel mogelijk beperken en de
oorzaken van de klimaatverandering zoveel mogelijk verminderen.
Duurzaamheid heeft veel gezichten bij het waterschap. Er is aandacht voor energiebesparende maatregelen
tijdens de werkzaamheden, maar ook om kansen en mogelijkheden te kennen om duurzaam energie op te
wekken met onder andere zon en wind. Technisch gezien is duurzame energieopwekking mogelijk op talrijke
assets (daken en gronden) van het waterschap. Waar het wenselijk en kansrijk is, wordt nader verkend.
Maatschappelijke acceptatie en samenwerking met anderen speelt hierin een belangrijke rol. Maaisel
duurzamer bestemmen als bodemverbeteraar bij landbouwers wordt meer en meer gestimuleerd. Pilots en
experimenten met bedrijven en instellingen leveren meer inzicht op hoe het als vezelgrondstof voor producten
als papier en bouwmateriaal kan worden aangewend. Het is de bedoeling om in 2020 geen maaisel meer af te
voeren naar de compostering, waarmee afvoerkosten vermeden worden. Komend jaar gaan we onderzoeken
of dat haalbaar is.

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?
Hierna worden de accenten beschreven waarop het programma zich de komende periode 2018-2021 richt. Ook
worden de maatregelen aangegeven die in 2018 uitgevoerd worden. In het Waterbeheerplan 2016-2021 (WBP)
zijn de ambities, de doelstellingen en de maatregelen van de Rijn-Oostwaterschappen voor het watersysteem
opgenomen. Uitvoering ervan vormt een belangrijk onderdeel van het programma.
Naast het beheer staat de uitvoering van het programma Water-op-Maat centraal. Waterlopen en stuwen
worden aangepast, natuurvriendelijke oevers en bergingen worden aangelegd en vistrappen maken
vismigraties mogelijk. Op een integrale wijze en in overleg met het gebied wordt gewerkt aan de doelen voor
voldoende, Waterbeheer 21e eeuw (WB21), waterbeschikbaarheid (ZON), GGOR (Gewenst Grond- en
Oppervlaktewater Regiem) en schoon water, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW), en Natura 2000.
De aanpak
Om de integrale watersysteemdoelen (voldoende en schoon) te realiseren gaan wij voor een integrale aanpak
bij zowel onze dagelijkse werkzaamheden, als bij de uitvoering van projecten.
Waterschapstaken bieden bij uitstek kansen en mogelijkheden om er in de fysieke leefomgeving meer
duurzaamheid mee na te streven volgens de drie P’s: people, planet en prosperity.
We willen zichtbaar zijn en geven invulling aan nevenfuncties van het waterbeheer zoals: het recreatief
medegebruik van waterschapseigendommen en de cultuurhistorische waarde van watererfgoed.
Gebiedsprocessen
We gaan de komende jaren door met de reeds lopende uitvoeringsprogramma’s: Water-op-Maat (de integratie
van de voormalige uitvoeringsprogramma’s Water-op-Maat en Ruimte om te leven met water), en Ruimte voor
de Vecht. In deze programma’s willen we de maatregelen op een samenhangende manier uitvoeren. We
koppelen zo veel mogelijk onze integrale wateropgaven en oplossingen aan plannen en projecten van anderen
(benutten van meekoppelkansen). Waar nodig nemen we zelf het initiatief om processen op te starten. Daarbij
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is het vanzelfsprekend dat we vaak samenwerken met inwoners, medeoverheden, bedrijven en andere
partijen.
Beheer en onderhoud
Ons beheer en onderhoud voeren we uit om onze integrale doelen (voldoende en schoon water) te bereiken.
Deze doelen willen we bereiken met effectief en efficiënt onderhoud en beheer van de natte infrastructuur.
Wij kiezen hierbij voor een gebiedsgerichte aanpak; omstandigheden en doelen (kwantiteit en kwaliteit)
kunnen in verschillende gebieden vragen om een verschillende aanpak. Daarvoor maken we de relatie die er is
tussen de kosten, de kwaliteit en het bijbehorende risico van onderhoud inzichtelijk en komen op basis hiervan
tot een bestuurlijk meest gewenste aanpak.
We ambiëren eveneens om maaisel, dat vrijkomt bij het onderhoud, op een duurzame en innovatieve manier
te verwerken.
Bij de invulling van het dagelijkse beheer en onderhoud willen we meer gaan samenwerken met inwoners en
bedrijven in het gebied. De bewustwording van de beperkingen van het systeem krijgt meer aandacht. De
mogelijkheden van blauwe diensten, volgen wij. Blauwe diensten kunnen geen bijdrage leveren aan het
onderhoud van het watersysteem waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Wel kunnen wij derden inzetten voor
blauwe diensten als zij bovenwettelijke inspanning voor het watersysteem leveren.
Tevens gaan we van de mogelijkheden van een centrale regiekamer in beeld brengen. Dit zal onze
slagvaardigheid onder andere in calamiteitensituaties vergroten.
In de uitvoeringsprogramma’s hebben we aandacht voor de volgende specifieke invalshoeken.

3.2.1 Voldoende water
•

Normale omstandigheden: GGOR
GGOR (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regiem) is de basis voor het dagelijks peilbeheer. Het
waterschap richt het watersysteem zodanig in en beheert de waterstanden zodanig dat de functies in
het gebied zo goed mogelijk worden bediend. Veel inrichtingsprojecten zijn er op gericht om het
grond- en oppervlaktewaterregime te verbeteren. We willen ook gaan werken aan de systematiek
rond GGOR, maatlatten ontwikkelen om te beoordelen of het waterbeheer voldoet gezien de functies,
systematiek en proces en wijze werken in het gebied. De aanleiding voor een project kan zijn dat
functies veranderen (landbouw wordt omgezet naar natuur of naar wonen), omstandigheden zijn
veranderd (denk aan maaivelddaling door veenoxidatie of klimaatverandering) of de afweging van
belangen wijzigen (denk aan natuurherstelprojecten).

•

Droge omstandigheden/waterbeschikbaarheid: ZON
Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) betreft het anticiperen op (extreem) droge
omstandigheden. In 2015 is een bestuursovereenkomst ondertekend tussen het Rijk en
medeoverheden in de regio Oost-Nederland over de zoetwatervoorziening. Deze overheden hebben
voor de periode 2016 tot 2021 de intentie uitgesproken om een duurzame oplossing na te streven
voor het toenemende belang om de beschikbaarheid van zoetwater ‘veilig te stellen’ in het hogere
zandgebied. De benadering van ‘water sparen, water aanvoeren, droogte accepteren’ wordt
nadrukkelijk geïntegreerd in de uitvoeringsprojecten. Tevens is er aandacht voor koppeling met
waterkwaliteitsverbetering. Het waterschap investeert in de betreffende periode conform afspraak in
zogenaamde ZON-maatregelen. Een deel van deze investering wordt gefinancierd vanuit POP3middelen en daar bovenop wordt voor de periode 2016-2021 bijgedragen vanuit het Nationaal
Deltafonds. Naast de uitvoering van de ZON-maatregelen in ons Water-Op-Maat-programma, willen
we zoveel mogelijk gebruik maken van initiatieven van derden.

•

Natte omstandigheden/voorkomen wateroverlast: NBW/WB21
Het werkgebied voldoet inmiddels grotendeels aan de wateroverlastnormen uit WB21. We hebben de
ambitie om het systeem in 2027 compleet op orde te hebben. De knelpunten worden opgelost binnen
het programma’s ‘Water-op-maat’. Wateroverlast is dynamisch vanwege onder andere
klimaatverandering, maaivelddaling, aanpassingen in het watersysteem. Er wordt daarom
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voortdurend getoetst (in noord 2013 met update in 2015 en het zuidelijk deel in 2016. In 2018 wordt
toetsing bebouwing buitenbebouwde kom gedaan en wordt bepaald hoe hiermee om te gaan. In 2019
wordt de eerste ‘beheergebieddekkende’ toetsing voorzien). Daar kunnen dan weer nieuwe opgaven
uit voortkomen. Ook bewustwording van de beperkingen van het systeem krijgen meer aandacht.
•

Overige keringen
In (extreem) natte omstandigheden beschermen overige keringen een deel van ons beheergebied
tegen wateroverlast. In 2017 zijn de beleidskaders voor de overige keringen vastgesteld. Er is nog geen
volledige en actuele legger voor de overige keringen. Actualiseren is gewenst met het oog op beheer
en onderhoud, vergunningverlening en duidelijkheid naar betrokkenen. De inventarisatie en de
toetsing zijn voorzien in 2018/2019, waarna in 2019/2020 de vernieuwde legger kan worden
vastgesteld en een uitvoeringsprogramma wordt opgesteld.

•

Natura 2000
De provincies hebben beheerplannen Natura 2000 opgesteld. Wij hebben met de provincies
afgesproken om de hydrologische maatregelen uit te voeren zodat de gewenste natuur zich in het
gebied kan ontwikkelen. De voorwaarde is dat de provincies de financiering verzorgen en tijdig de
aanwezige ruimtelijke en juridische belemmeringen hebben opgeheven. Bij de uitvoering van de
maatregelen in de Natura2000 gebieden is het waterschap nauw betrokken.

3.2.2 Schoon water
•

Kaderrichtlijnwater (KRW)
In het landelijke Stroomgebiedsbeheerplan zijn de KRW-opgaven vastgelegd. Onze opgaven zijn ook
opgenomen in het Waterbeheerplan. Voor elk KRW-waterlichaam is een factsheet opgesteld waarin
doelen, maatregelen en gegevens over de chemische en ecologische kwaliteit van het waterlichaam
zijn opgenomen. Om de vereiste chemische en ecologische kwaliteit te bereiken is een
maatregelenpakket opgesteld, dat de komende jaren (uiterlijk 2027) wordt uitgevoerd. De resultaten
hiervan worden gemonitord. De eerste resultaten van de monitoring van de afgelopen jaren zullen in
2018 (bestuurlijk) worden gerapporteerd.
Daarnaast wordt landelijk een midtermreview uitgevoerd. Deze zal van in Rijn Oost verband worden
gecoördineerd. Mogelijk zal deze midtermreview aanleiding zijn tot bijstelling van de uit te voeren
maatregelen.

•

Doelen en waterkwaliteit overige wateren
De KRW vraagt niet alleen om ecologisch gezonde wateren en een goede chemische waterkwaliteit in
de KRW-waterlichamen, maar ook in de overige wateren. Doelen en eventuele maatregelen voor deze
wateren zijn nog niet geconcretiseerd. Samen met de overige Rijn oost waterschappen, met name
Vechtstromen, wordt hier invulling aan gegeven.
Hierbij wordt aangesloten bij een landelijk aangestuurde actie om nutriëntdoelen voor overig water te
gaan vaststellen. Speciale aandacht krijgen de Waardevolle kleine wateren. Het provinciale beleid
Waardevolle kleine wateren (WKW) is in het leven geroepen omdat de Kaderrichtlijn water (KRW) heel
veel aandacht kreeg en ecologisch gezien bijzondere wateren hier vanwege de geringe omvang buiten
vielen. Het beleid WKW geeft deze wateren een beschermingsstatus en geeft daarnaast de
mogelijkheid om eventuele knelpunten aan te pakken. De provincie Overijssel heeft al wateren
aangewezen en beleid opgesteld (Beleid Waardevolle kleine wateren, 2012). Voor de provincie
Drenthe moeten nog wateren worden aangewezen en doelen worden opgesteld.

•

Goede waterkwaliteit
Een goede waterkwaliteit is essentieel voor een gezond watersysteem. De belangrijkste bedreigingen
voor de waterkwaliteit zijn nutriënten, zware metalen, ammonium gewasbeschermingsmiddelen en
nieuwe stoffen. Voor nutriënten zijn de opgave en mogelijke maatregelen in 2017 globaal in beeld
gebracht. In 2018 wordt deze verder geconcretiseerd en worden zo nodig maatregelpakketten
geformuleerd.
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De gewasbeschermingsmiddelen vertonen vooral in de overige wateren normoverschrijdingen.
Hiervoor zetten we in op monitoring, bewustwording en toezicht. De benadering kent dan een
strategische (landelijke lijn), met deelname aan STOWA-onderzoek), tactische (regionale speerpunten,
zoals aanpak medicijnresten) en operationele (lokale oplossingen) kant. Voordat we de doelmatigheid
van eventuele end of pipe maatregelen voor nieuwe stoffen kunnen beoordelen brengen we eerst de
risico’s voor ecologie en drinkwatervoorziening nader in beeld. Verder is bekend dat de actuele
verwijderingsrendementen voor microverontreinigingen flink kunnen variëren per rwzi. Binnen RijnOost verband (en wellicht met STOWA) brengen we voor onze eigen rwzi’s de
verwijderingsrendementen in beeld en gaan we na of deze met optimalisatie van de bedrijfsvoering
zijn te verbeteren.
•

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
LTO Nederland heeft het initiatief genomen voor een Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Daarin
staat hoe de agrarische sector wil bijdragen aan een betere waterkwaliteit (KRW doelen) en kwantiteit. Er worden maatregelen in de bedrijfsvoering beschreven die bijvoorbeeld moeten leiden
tot een duurzamer gebruik van de bodem, efficiënt gebruik van water en minder uitstoot van
ongewenste stoffen in het grond- en oppervlaktewater.
DAW startte in 2013 met als doel de knelpunten op het gebied van water op te lossen. Het ministerie
van Infrastructuur en Milieu stelde 350 miljoen euro beschikbaar. Dit leidde tot tal van pilots, ook in
ons beheergebied. In het nieuwe regeerakkoord wordt de zorg uitgesproken of de brede
implementatie van DAW en daarmee het behalen van de KRW doelen wel voldoende (snel) van de
grond komt. Ten behoeve van de 2027-doelen van de Kaderrichtlijn Water wil het kabinet afspraken
maken met decentrale overheden over de ondersteuning van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
(DAW).
Het waterschap steunt dit initiatief en we werken samen waar dat mogelijk is. Samen met de LTOorganisatie en het landbouwbedrijfsleven in de regio gaan we na welke samenwerkingsprojecten
hiervoor opgezet kunnen worden. Daarbij is de LTO-organisatie de trekkende partij. LTO Overijssel
start samen met ons en andere partners bijvoorbeeld het project ‘de vruchtbare kringloop’. Hierin
worden honderden agrarische bedrijven benaderd en gestimuleerd om op een duurzamere manier
met meststoffen om te gaan en de bodem duurzamer te beheren. Het streven van dit project is
verbetering van de bodem-, grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. Uiteindelijk wordt gestreefd naar
750 deelnemers en mogelijk volgt een uitbreiding van het project naar de provincie Drenthe.
Aan de uitvoering van DAW willen we zoveel mogelijk medewerking verlenen bij initiatieven van
derden.
Wanneer zijn we tevreden in 2018?
Voldoende water
a. We gaan in 2018 door met het uitvoeringsprogramma Water-op-Maat. We geven hierin invulling
aan het geharmoniseerde Nationaal Bestuursakkoord Water beleid (NBW) en zetten in op voldoen
aan voor 98% voldoen aan de vastgestelde normen voor wateroverlast.
b. We nemen voldoende maatregelen voor ZON en zoeken daarbij verbinding met de overige
opgaven, zoals KRW, GGOR en NBW/WB21. Deze nemen we mee in de programma’s.
c. De inventarisatie (ligging, hoogte en hoedanigheid) en het toetsingskader van de overige keringen is
afgerond.
d. In opdracht van de provincies bereiden we de (hydrologische) maatregelen in het kader van
Natura2000 voor en voeren ze uit, conform de gemaakte afspraken en planning.
e. We hebben in 2018 een methodiek of maatlat ontwikkeld, waarmee we per gebied kunnen
beoordelen in welke mate ons dagelijks waterbeheer voldoet voor de aanwezige functies en
grondgebruik.
Schoon water
f. We gaan in 2018 door met het uitvoeringsprogramma Water-op-Maat, waarin we volgens planning
KRW-maatregelen uitvoeren. Om de planning van de KRW te halen wordt zo nodig een tandje bij
gezet.
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g.
h.
i.

We werken samen, onder andere met LTO, in DAW-projecten, die de waterkwaliteit gunstig
beïnvloeden.
De opgave voor nutriëntenreductie, de bronnen en de effectieve maatregelen zijn in beeld. Dat
geldt ook voor de overige probleemstoffen zoals zware metalen, PAK’s en ammonium.
We hebben een beeld van de aanwezigheid van nieuwe stoffen en daarnaast ook een beter beeld
van de locaties waar deze stoffen relatief de meeste risico’s opleveren.

3.2.3 Een zichtbaar waterschap
• Overdracht van taken medeoverheden
Het bestuursakkoord water geeft duidelijkheid over de bevoegdheden en taken van overheden. Met dit
bestuursakkoord als kader willen we meer samenhang in ons waterbeheer realiseren door een aantal
specifieke taken over te nemen van medeoverheden. Hierdoor ontstaat meer eenduidigheid in de rollen en
taken van het waterschap. Het gaat over: overdracht beheer en onderhoud stedelijk water, overdracht van het
peilbeheer Drentse kanalen en de overdracht van het gemaal Zedemuden.
Overdracht beheer en onderhoud stedelijk water
Voor enkele belangrijke watersystemen in het bestaand stedelijk gebied is het beheer en onderhoud nog niet
belegd bij het waterschap, onder andere in de gemeente Steenwijkerland, delen van Midden-Drenthe en
Meppel. De overdracht van beheer en onderhoud vindt plaats als deze ‘bestaande’ watersystemen op orde zijn
gebracht. Nieuw stedelijk water wordt overgenomen in beheer en onderhoud door het waterschap.
Voor de in 2018 lopende trajecten is in de investeringsbegroting rekening gehouden met maatregelen die in
stedelijk gebied nog nodig zijn om het onderhoud uit te kunnen voeren op een bij het waterschap passende,
effectieve en efficiënte manier.
Overdracht peilbeheer Drentse kanalen
Wij (en waterschap Vechtstromen) hebben met de provincie Drenthe de intentie om het peilbeheer van de
Drentse kanalen over te nemen van de provincie. Er moet onder meer overeenstemming worden bereikt over
de financiële aspecten en over het bakbeheer (beheer van de damwanden, baggeren en het maaien van de
kanten). Na overname zullen de exploitatiekosten toenemen. Door de inzet van een gewenningsbijdrage zal de
overname naar verwachting gedurende tien jaar kostenneutraal zijn. Als gevolg van de overdracht zal het
wateraanvoerakkoord en de overeenkomst van de ZuidoostDrentse kanalen worden aangepast. Hierin worden
de afspraken over de kostenverdeling vastgelegd.
Overdracht Gemaal Zedemuden
In 2011 is het Bestuursakkoord Water (BAW) gesloten tussen de bestuurlijke partners op het gebied van water
om de doelmatigheid in het waterbeheer te vergroten. Conform het BAW behoren voorliggende keringen bij
Rijkswaterstaat en alle achterliggende waterkeringen bij de waterschappen. Uit de inventarisatie is gebleken,
dat gemaal Zedemuden een achterliggende kering is en daarmee in beheer van het waterschap behoort te zijn.
Gemaal Zedemuden is een essentieel onderdeel voor het peilbeheer in een gebied van 80.000 ha. Het
peilbeheer is een kerntaak van het waterschap.
Rijkswaterstaat (RWS) had in het verleden gemaal Zedemuden in eigendom en beheer vanwege de invloed op
het scheepsvaartverkeer. De ombouw van de naastgelegen keersluis in een schutsluis is een natuurlijk moment
om de overdracht van het gemaal ter realiseren. De verwachting is dat de ombouw in maart 2018 is
gerealiseerd. Het streven is de overdracht eind mei 2018 te laten plaatsvinden.
De consequenties, financieel en voor de formatie, zijn opgenomen in de voorliggende
begroting/meerjarenraming.
• Veenweidevisie
In de veenweidegebieden is sprake van bodemdaling door veenoxidatie en klink. Dit heeft als gevolg
dat de ontwateringsdiepte (grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld) afneemt en er
natschade/wateroverlast ontstaat voor de landbouw. Daarop verlaagt het waterschap het
oppervlaktewaterpeil om de grondwaterstand te doen dalen. Met wederom klink, oxidatie van het
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veen en bodemdaling als gevolg, enzovoort. Dit proces kan leiden tot onduidelijkheid over de
toekomstige ontwikkelingen van deze gebieden. Voor het waterschap kan dit leiden tot periodieke
aanpassing van gemalen en stuwen. Landelijk en internationaal is er steeds meer aandacht voor de
bijdrage van veengebieden aan de uitstoot van broeikasgassen.
Dit alles vraagt om een toekomstperspectief voor deze gebieden. Het opstellen van een visie op het
veengebied wordt samen met provincie, gemeenten, gebruikers en bewoners van het gebied
opgepakt. In 2017 wordt hiervoor een globale visie opgesteld. In 2018 wordt deze in deelgebieden
verder uitgewerkt.
• Omvang van de waterschapszorg
De omvang van de waterschapszorg is in 2017 geactualiseerd. Er is een nieuwe balans gezocht tussen
onze overheidsverantwoordelijkheid en de particuliere verantwoordelijk- heid. De implementatie zal
in 2018 vorm krijgen en van start gaan.
• Vergunningverlening
Het waterschap heeft in 2017 één nieuwe Keur heeft voor het gehele werkgebied vastgesteld. De Keur
geeft aan wat er wel en niet mag in en bij water, bij waterkeringen en met grondwater. De nieuwe
Keur wordt gebaseerd op het ja-mits-principe. Het betekent dat een burger minder vaak toestemming
hoeft te vragen dan voorheen, mits hij zich houdt aan bepaalde voorwaarden. Het goed blijven
functioneren van het watersysteem (en de keringen) blijft het uitgangspunt bij het formuleren van de
voorwaarden.
• Recreatief medegebruik
Waterschapseigendommen bieden veel mogelijkheden om in verbinding te komen met de
samenleving. Het beschikbaar stellen van oevers en onderhoudspaden van ons watersysteem voor
recreatief gebruik, is bij uitstek een middel om inwoners te betrekken bij ons waterbeheer en hun
bewustzijn voor water en kennis daarover te vergroten. In 2017 is het beleid voor recreatief
medegebruik vastgesteld. Invoering vindt in 2018 plaats.
• Visie Inrichting, beheer en onderhoud Op Maat (IBOOM)
Beide rechtsvoorgangers hadden hun eigen benaderingswijze voor het beheer en onderhoud van het
watersysteem. Deze benaderingswijze is inmiddels beleidsmatig geharmoniseerd (IBOOM). Hiermee
zijn de kaders vastgesteld waarbinnen de werkprocessen plaatsvinden. Binnen deze kaders is er ruimte
voor gebiedsdifferentiatie. Deze gebiedsdifferentiatie is afhankelijk van de aard en geschiedenis van
het gebied en de wensen die er leven in het gebied. De invoering vindt vanaf 2018 plaats. Hierbij
wordt aangesloten bij lopende (gebieds)processen.
Wanneer zijn we tevreden in 2018?
Het beleid voor het beheer en onderhoud van stedelijk water is medio 2018 geharmoniseerd. Het
proces van overdracht van beheer en onderhoud aan het waterschap loopt in de gemeenten
Steenwijkerland, Midden-Drenthe en Meppel. De afronding is gericht op uiterlijk in 2019.
b. Er zijn definitieve afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over de overname van gemaal
Zedemuden en met Drenthe over de overdracht van de Drentse kanalen. Er is een begin gemaakt
met de effectuering van deze afspraken.
c. Gebiedsgerichte invulling van de veenweidevisie is gestart. Aan de hand van de eerste resultaten
kan richting worden gegeven aan het peilbeheer in deze gebieden.
d. De nieuwe Keur wordt ingevoerd en vergunningverlening en handhaving vinden plaats op basis
van deze nieuwe Keur.
e. We zijn gestart met de implementatie van de nieuwe waterschapszorg. Een plan van aanpak is
klaar en het gebied is geïnformeerd over de nieuwe waterschapszorg.
f. Het beleid voor recreatief medegebruik wordt uitgevoerd, waarbij rekening is gehouden
(uitgegaan is van) met de kansen die dit onderwerp biedt om in verbinding te raken met de
omgeving. Tevens is een stimuleringsregeling ingevoerd.
g. Er is een start gemaakt met de gebiedsgerichte invulling van inrichting, beheer en onderhoud op
maat.

a.

Begroting 2018 en meerjarenraming 2018-2021 Waterschap Drents Overijsselse Delta

Pagina 30 van 67

3.2.4 Een duurzaam waterschap
• Klimaat Actief ! (in stad en dorp)
WDODelta is actief aan de slag met klimaat-proof bebouwd gebied, waar kelders niet onderlopen, de
hitte binnen de perken blijft en we slim omgaan met groen en water in steden en dorpen. Het
waterschap zoekt daarbij de samenwerking met gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en
uiteraard bewoners. Elk resultaat, hoe klein ook, heeft nut.
De huidige praktijk is al dat we in het kader van de Watertoets adviseren bij ruimtelijke plannen van
gemeenten en andere partijen. Dit is belangrijk en dit blijven we doen. Daarbij willen we anticiperen
op de gevolgen van klimaatverandering en samen met de gemeenten en andere betrokkenen een
adaptatiestrategie ontwikkelen voor het nemen van concrete maatregelen in onze bebouwde
omgeving. Adaptatie kan bijvoorbeeld door het verruimen van watergangen, het vergroten van
bergingsvijvers of aanpassingen doen in de waterketen (zie ook programma Waterketen).
We sluiten aan bij het landelijke koploperproject Klimaat Actieve Stad. Dit is een beweging die
voortkomt uit het Deltaprogramma en de Klimaatagenda. Daarbij is het de bedoeling om door nieuwe
initiatieven in de stad maatregelen tegen extreme weersomstandigheden te bedenken en schadelijke
gevolgen te verminderen. Ook wordt er zo bijgedragen aan het verbeteren van de ruimtelijke
kwaliteit. Hoewel er reeds diverse Klimaat Actief!- activiteiten zijn gestart, willen we de bestuurlijke
positie, de rol van het waterschap en de verantwoordelijkheidsverdeling ten opzichte van andere
overheden en instanties, nog nader gaan uitwerken en aanscherpen. We gaan aan de slag met een
Uitvoeringsprogramma 2018-2020 Klimaat Actief waarbij de indeling van het Deltaplan Ruimtelijke
Adaptatie zullen gebruiken.
We steunen de intentieverklaring KAS IJssel-Vechtdelta (2014) en nemen deel aan het
Actieprogramma IJssel-Vechtdelta (2015) waarin ruim dertig initiatieven zijn gestart. De initiatieven
gaan onder meer over regionale waterveiligheid, waterbeheer van de weteringen en
hemelwaterafkoppeling in woonwijken.
• Duurzaamheidsaspecten in het watersysteem
We gaan aan de slag met energiebesparing bij gemalen. Daarnaast is in beeld gebracht waar
mogelijkheden zijn voor de plaatsing van zonnepanelen en/of windmolens in onze bergingen. De
eerste inventarisatie die in 2017 heeft plaatsgevonden worden verder uitgewerkt.
• Innovatie bij het verwerken van maaisel
Het waterschap onderzoekt mogelijkheden om anders om te gaan met maaisel (dijk, berm, oever,
sloot) en dit niet alleen te beschouwen als een afvalproduct.
We kiezen voor een aantal innovatieve activiteiten/onderzoeken om hier gestalte aan te geven:
- Fermenteren van maaisel met de Bokashi-methode (anaeroob, lage temperaturen); grondstof voor
bodemverbetering in de landbouw.
- Realiseren van palen voor beschoeiing van natuurproducten, de zogenaamde plantpaal.
- Gebruik van maaisel als grondstof voor papierproductie.
- Ter beschikking stelling van maaisel voor bodemverbetering landbouwgronden.

a.

b.
c.

Wanneer zijn we tevreden in 2018?
We geven uitvoering aan het ‘Uitvoeringsprogramma Klimaat Actief’, waarin opgenomen zal worden
dat we met al onze gemeenten klimaatworkshops gaan houden om de gevolgen van
klimaatverandering concreet onder de aandacht te brengen en samen na te denken over oplossingen
voor eventuele problemen. We investeren in meer ruimte voor water en dragen bij aan het oplossen
van geconstateerde knelpunten. Ook stimuleren en faciliteren we bewoners(groepen) en bedrijven in
bebouwd gebied om klimaatadaptief te handelen. Daarvoor hebben we communicatieve middelen en
een financiële stimuleringsregeling tot onze beschikking.
Doorgaan met het ontwikkelen van innovaties bij het opwerken en of hergebruiken van maaisel.
Er is een plan van aanpak voor energiebesparing van gemalen en de mogelijke plaatsing van
zonnepanelen en/of windmolens.
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3.3 Wat gaat het kosten?
Exploitatie
In onderstaande tabel zijn de netto lasten opgenomen die aan het programma Watersysteem verbonden zijn.

Omschrijving

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

14.787
16.825
14.204

13.650
16.779
14.724

-433
45.383

-315
44.838

15.134
16.224
11.249
115
-402
42.320

Personeelslasten
Goederen en diensten
Kapitaallasten
Onvoorzien en dotaties
Inkomsten
Totaal programma lasten

Meerjarenraming 2019-2021
2019
2020
2021
15.202
16.086
12.116
115
-402
43.117

15.272
16.014
13.306
115
-402
44.305

15.496
16.027
14.835
115
-402
46.071

Investeringen
In onderstaande tabel staat het saldo van de investeringsuitgaven per boekjaar, zoals deze middels de
onderhavige begroting worden voorgesteld.
Krediet Kastroom
(x € 1.000)

Bruto

Netto

2018

2019

2020

2021

Water op maat - planuitwerking

4.270

4.270

660

1.105

1.330

1.175

Water op maat (WOM) - realisatie

31.026

27.546

1.925

10.815

11.257

7.029

Gemalen Specials

10.409

10.409

511

3.117

4.081

2.700

Gemalen en stuwen

25.046

25.046

4.758

5.673

6.589

8.026

Baggeren

1.840

1.840

855

335

325

325

Bijdragen

2.246

-62

250

336

830

830

Stedelijk waterbeheer
Opheffen knelpunten waterbeheer
stedelijk en landelijk

1.305

1.305

725

580

1.950

1.950

798

350

452

350

Vismigratieprogramma

2.050

1.875

450

500

450

650

Informatievoorziening watersystemen

2.587

2.587

1.000

625

479

483

Materieel

3.200

3.200

800

800

800

800

300

300

75

75

75

75

86.229

80.266

12.807

24.311

26.668

22.443

Facilitair
Totaal

Het saldo van de getoonde investeringsuitgaven betreft uitsluitend uitgaven voor voorgenomen investeringen.
Kosten voor in gebruik genomen investeringsprojecten worden als kapitaallasten verantwoord (zie exploitatie).
In onderstaande tabel worden de kapitaallasten getoond voor zover deze samenhangen met de voorgenomen
investeringen.
(x € 1.000)
Kapitaallasten

2018
-41

2019
864

2020
2.018

2021
3.873

Voor het programma Watersysteem zal in 2018 een uitwerkingsvoorstel voor de feitelijke kredietopenstelling
van investeringen worden opgesteld.
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Zwolle
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4. Programma Waterketen
4.1 Wat willen we bereiken?

De waterketen bestaat uit het geheel van drinkwaterwinning, -productie en
-levering en het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater. De drinkwaterbedrijven verzorgen de
drinkwaterproductie en distributie. De gemeenten zorgen via de rioolstelsels voor het inzamelen en het
transport van afvalwater en een deel van het regenwater. Het afvalwater en het ingezamelde regenwater
wordt door het waterschap getransporteerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) en daar gezuiverd.
De riolering en de rwzi’s vormen samen de afvalwaterketen. Meer dan 99% van de woningen in het
beheergebied is aangesloten op de riolering. Waar geen riolering aanwezig is, zijn kleinschalige
zuiveringssystemen geplaatst die door gemeenten, particulieren of het waterschap worden beheerd. Ook veel
bedrijven lozen het afvalwater op het rioolstelsel en daarvan wordt het afvalwater in de rwzi’s gezuiverd. Met
grote bedrijven verkennen we synergiekansen om te komen tot minder emissie naar het oppervlaktewater, een
meer circulaire economie en/of kostenreductie.
Een goed functionerende waterketen draagt bij aan een goede volksgezondheid, een goede kwaliteit van het
oppervlaktewater en een vermindering van wateroverlast in het stedelijk gebied. De
rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn één van de belangrijkste instrumenten voor het waterschap om de
oppervlaktewaterkwaliteit te beïnvloeden. Het Algemeen Bestuur maakt beleidskeuzes op grond van
afwegingen van maatschappelijk belangen, acceptabele risico’s, mate van anticiperen op toekomstige
ontwikkelingen en kosten over de inhoud en prioritering van het programma waterketen. Hierbij zijn wet- en
regelgeving en bestuursovereenkomsten randvoorwaarden.
Door twee bestuurlijke overeenkomsten (RIVUS en FLUVIUS) tussen het waterschap en de inliggende
gemeenten zijn de landelijke doelen uit het Bestuursakkoord Water 2011 (BAW) vertaald naar regionale
doelen. Verbeteren op kwetsbaarheid, kwaliteit en kosten (De 3 K’s) is het doel. Voor kosten is afgesproken om
te komen tot 450 miljoen euro minder-meerkosten in 2020 voor de waterketen. 380 miljoen door de
waterschappen en gemeenten en 70 miljoen door de drinkwaterbedrijven. In het Watertakenplan Fluvius 20162021 en de RIVUS-visie op de afvalwaterketen zijn naast de kostenopgave, kwetsbaarheid en kwaliteit vertaald
in ambities voor de aspecten milieu, bedrijfszekerheid, energie en grondstoffen, volksgezondheid,
klimaatverandering en kennisontwikkeling.
De Integrale Zuiveringsplannen (IZP’s) en de inventarisaties in het kader van assetmanagement zijn
richtinggevend voor onder meer het investeringsprogramma, het programma waterketen en het beheer en
onderhoud.
Programma ambities
In de programma ambities is aangesloten bij de gehanteerde thema’s voor waterketen in het
Waterbeheerplan 2016-2020.
Deze ambities voor waterketen voor de planperiode 2018-2021 zijn:
1. Effectief en efficiënt zuiveren van afvalwater voor een bijdrage aan een goede volksgezondheid en een
schoon watersysteem. Op dit punt is al veel bereikt, maar we willen daar waar nodig de risico´s voor
oppervlaktewaterkwaliteit en volksgezondheid verder verminderen.
2. Een effectieve en efficiënte (afval)waterketen door samenwerking met gemeenten en andere partijen.
3. Afvalwater benutten in een circulaire economie, door energie en grondstoffen te winnen en
materialen her te gebruiken zodat ze in de kringloop blijven.
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4.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder wordt aangegeven welke maatregelen het waterschap gaat uitvoeren om de ambities van dit
programma te realiseren.

4.2.1 Zuiveren voor een schoon en gezond watersysteem

• Lozingseisen nutriënten RWZI's
De waarde "Goede oppervlaktewaterkwaliteit" is leidend voor de te realiseren effluentkwaliteit van de RWZI's.
De benodigde effluentkwaliteit hangt enerzijds af van de grootte van de RWZI en anderzijds van de functie, de
kwaliteit en de omvang van het water waarop het effluent (gezuiverde afvalwater) wordt geloosd. De
specifieke eisen waaraan het effluent moet voldoen, zijn vastgelegd in lozingsvergunningen/activiteitenbesluit.
Het huidige activiteitenbesluit geeft standaard normen voor stikstof en fosfaat in het effluent van rwzi's. Het is
mogelijk om voor stikstof en fosfaat af te wijken van het activiteitenbesluit middels maatwerkvoorschriften per
rwzi. De voorwaarde voor ruimere eisen is dat het verwijderingsrendement in het gebied groter is dan 75% en
dat een rwzi niet voor meer dan 25% wordt uitgebreid. Zoals in het Integraal Zuiverings Plan (IZP) is
aangegeven is het niet zeker dat deze 75% regel standhoudt. WDODelta kent een effectgericht beleid met
normen en/of streefwaarden die strenger zijn dan de standaardnormen waar nodig (o.a. rwzi's Raalte, Heino)
en ruimere normen waar mogelijk (rwzi Zwolle). Een eventueel verdwijnen van de 75% regel kan betekenen dat
op termijn investeringen in Zwolle nodig zijn. Deze rwzi heeft ruimere eisen omdat meer investeren geen
aantoonbaar effect heeft op de ecologie in het oppervlaktewater en in de IJssel wordt voldaan aan de
richtwaarden voor nutriënten. Vanwege de onzekere ontwikkelingen op dit punt is hier niet van uitgegaan voor
de meerjarenbegroting.
In 2017 is een stoffen- en bronnenanalyse uitgevoerd voor het stroomgebied Rijn-Oost. Hierin is op hoofdlijnen
verkend welke maatregelen genomen dienen te worden voor welke bron om de knelpunten op te lossen.
Hierbij zijn vooraf de volgende probleemstoffen bepaald: nutriënten, ammonium, diverse metalen en PAK's en
imidacloprid. Voor WDODelta zijn 8 deelgebieden: De Wieden, Wapserveensche en Vledder Aa, Wold Aa en
Oude Vaart, Hoogeveense Vaart en Reest, Dedemsvaart, Salland, Masterbroek en Kampereiland, KampenHattem. In 2018 wordt waar nodig nader ingezoomd op waterlichaamniveau om de noodzaak van eventuele
maatregelen per bron nader te onderbouwen. In 2019 start vervolgens een gebiedsproces om de maatregelen
per waterlichaam gezamenlijk met alle stakeholders in te vullen in een stroomgebiedsbeheerplan Rijn-Oost
(SGBP-3, waarbij 3 staat voor de 3e termijn 2021-2027). Voorafgaand aan het opstellen van SGBP-3 vindt in
2017 en 2018 een herziening van de factsheets plaats en wordt bekeken welke maatregelen er in de derde
planperiode nodig zijn. In 2019 start vervolgens een gebiedsproces om het voorstel voor het nieuwe
maatregelenpakket voor te leggen aan de stakeholders. Het definitieve maatregelenpakket wordt na
vaststelling opgenomen in het 3e Stroomgebiedsbeheerplan (SGBP-3).
Er zijn 2 rwzi's in ons gebied waarvoor vanuit de KRW aanvullende doelstellingen zijn bepaald voor de
nutriënten stikstof en fosfaat: Raalte en Heino. Voor Heino blijft dit vooralsnog beperkt tot extra aandacht in
het dagelijks beheer. Voor de Raalterwetering is het nodig om te komen tot een aanzienlijke reductie van de
vrachten stikstof en fosfaat in het effluent van de RWZI Raalte. Er is gekozen voor een meerjarige gefaseerde
aanpak, waarbij een gerichte monitoring van de oppervlaktewaterkwaliteit aantoont of een volgende fase
noodzakelijk is. Onder OAS wordt dit nader toegelicht.
Naast deze twee RWZI's is de verwachting dat de watersysteemanalyse in 2018 gaat uitwijzen dat ook (een
deel van) de RWZI's die op de Drentse kanalen lozen een significante bijdrage leveren aan lokale
overschrijdingen van de richtwaarden voor nutriënten in oppervlaktewater.
Om aan de eisen en de meest recente inzichten van milieu, energie, werkomstandigheden (arbo),
automatisering en processturing te voldoen past het waterschap in de planperiode enkele RWZI's aan.
• Nieuwe stoffen i.r.t rwzi's
Landelijk neemt de aandacht voor waterkwaliteit en in het bijzonder nieuwe stoffen toe. Het ministerie van
Infrastructuur en Milieu heeft het voortouw genomen om met een groot aantal partijen, waar onder de Unie
van Waterschappen, de Delta aanpak Waterkwaliteit en Zoet Water te ontwikkelen. Onderdeel hiervan is de
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Ketenaanpak medicijnresten uit water. Voor nieuwe stoffen zijn voor heel Nederland "hotspotanalyses" gedaan
om op indicatieve wijze te bepalen welke rwzi's qua lozing van medicijnen relatief de meeste risico's opleveren
voor het oppervlaktewater. Aanvullend onderzoek moet uitwijzen welke RWZI's binnen ons watersysteem
daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor verhoogde risico's. Mogelijk leidt dit tot een aantal investeringen in
aanvullende zuiveringstechnieken voor de grootste hotspots. Het is nog niet bekend hoe deze investeringen
gefinancierd gaan worden. Vanwege de onzekere ontwikkelingen is de meerjarenbegroting niet aangepast.
Vooralsnog houden we geen rekening met aanvullende zuiveringsstappen. Voor nieuwe stoffen is vooralsnog
de strategie van WDODelta dat we investeren in meeontwikkelen van en onderzoek naar onder meer
brongerichte maatregelen. Daarnaast wordt begin 2018 binnen Rijn-Oost verband onderzoek gestart naar de
bestaande verwijderingsrendementen op RWZI en de eventuele mogelijkheden om deze met de huidige
technieken te optimaliseren. Het thema nieuwe stoffen komt terug in het programma Watersysteem.
• Optimalisatie Afvalwatersysteem Studies (OAS)
Optimalisatie Afvalwatersysteem Studies (OAS’n) zijn het middel om samen met gemeentes te komen tot
afstemming van investeringen en het optimaliseren van het functioneren (het beheer). Daarbij is aandacht voor
emissie (waterkwaliteit), kosten, duurzaamheid, knelpunten, enzovoort. Samen met de gemeenten Hoogeveen
en De Wolden is in 2017 een OAS afgerond, waarin is bepaald welke investeringen nodig zijn in de regio
Hoogeveen (rwzi Echten). In 2017 zijn OAS-en gestart voor de zuiveringskringen Heino, Hessenpoort en Dalfsen
in samenwerking met respectievelijk de gemeentes Raalte, Zwolle en Dalfsen. In 2018 start een OAS met de
gemeente Deventer. Een aantal andere rwzi’s volgt in de periode 2019-2021. Daarnaast is in 2017 een
onderzoek gestart naar de (beluchtings)capaciteit van rwzi Olst-Wijhe in verband met een overbelasting in
2016. Voor Raalte zijn investeringen opgenomen die voortkomen uit de OAS (o.a. aspecten afnameverplichting
en gefaseerde aanpak reductie emissie stikstof en fosfaat). Halverwege 2018 is het advies gereed t.a.v. deze
investeringen.
Het actuele beeld is dat deze OAS’en leiden tot een verschuiving van investeringen in hydraulische capaciteit in
de rwzi’s naar investeringen in rioolstelsels (inclusief afkoppelen). Zo is de investering voor Echten verlaagd in
verband met investeren in het rioolstelsel i.p.v. de rwzi. Voor de andere OAS’n zijn beperkte investeringen
opgenomen in de meerjarenbegroting om te kunnen bijdragen aan investeringen in de rioolstelsels (in plaats
van in uitbreiding van de hydraulische capaciteit van de rwzi’s).
• Overige onderwerpen rwzi’s
Naar aanleiding van calamiteiten in Raalte wordt in de periode 2016-2017 een meter getest voor de monitoring
van afvalwater op toxiciteit (giftige stoffen). Het instrument blijkt vooralsnog veel aandacht te vragen en het is
niet zeker dat deze storingsvrij kan functioneren in niet behandeld afvalwater met veel onopgeloste delen.
Uitgaande van positieve resultaten, is vooralsnog in de begroting een bedrag gereserveerd voor aanschaf van
meer meters in 2019.
In 2017 is gestart met de implementatie van software voor de Centrale Proces Ruimte. Het dashboard en
analyse-instrumentarium stelt ons in staat om scherper en efficiënter de rwzi’s te sturen en eerder te kunnen
ingrijpen, indien zich afwijkingen voordoen. Dit dashboard wordt na een evaluatie in 2018/2019
doorontwikkeld.
Voor onderhoud aan besturingsinstallaties van rwzi’s en riooltransportgemalen is een bedrag opgenomen
gebaseerd op een meerjarenonderhoudsprogramma voor besturingsinstallaties. Toegevoegd aan de begroting
is het aanpassen van het besturingssysteem van de waterlijn van de rwzi Zwolle. Dit project viel niet in de
periode van de vorige meerjarenbegroting en is naar voren gehaald. De reden hiervoor is de harmonisatie van
beheer en onderhoud, waarbij alle installaties op een vergelijkbaar versieniveau worden gebracht. De
uitvoering vindt plaats aansluitend op de realisatie van de nieuwe besturing van de sliblijn van Zwolle, zodat de
volledige installatie op hetzelfde systeem functioneert.
Wanneer zijn we tevreden in 2018?
a. De rwzi’s voldoen ten minste aan de geldende lozingseisen (nalevingspercentage >99 %).
b. De uitbreiding van de biologische capaciteit RWZI Kampen is gereed.
c. De OAS Raalte is afgerond en er is een voorstel voor investeringen.
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d.
e.
f.

OAS-en Heino, Hessenpoort en Dalfsen en de studie naar de (beluchtings)capaciteit van OlstWijhe zijn afgerond en de investeringsplanning wordt hierop zo nodig aangepast.
Er is een innovatieagenda en innovatieprogramma dat richting geeft aan de zuiveringtechnische
innovaties en dit is afgestemd binnen Waterkracht.
Het dashboard en analyse-instrumentarium van de Centrale Proces Ruimte is in gebruik genomen.
De evaluatie hiervan is uitgevoerd en aanbevelingen zijn bekend voor aanpassingen in 2019.

• Opvang en transport van afvalwater
Samen met gemeenten willen we de risico’s die gepaard gaan met de inzameling en het transport van
afvalwater beperken. Het rioolstelsel is niet berekend op extreme buien die frequenter kunnen gaan optreden
als gevolg van klimaatverandering. Hierdoor kan er water op straat komen te staan en kan frequenter via
overstorten ongezuiverd water worden geloosd. Om beter voorbereid te zijn op extreme buien en verder te
beperken dat via overstorten ongezuiverd water wordt geloosd, gaan we samen met de gemeenten optimaal
gebruikmaken van de bergingscapaciteit in het stedelijk gebied, het regenwater van de riolering afkoppelen en
het bestaande afvalwatersysteem optimaliseren.
Bij afkoppelen moeten we er wel voor waken, dat er geen nieuwe verontreinigingsbronnen bij
regenwateruitlaten ontstaan door foutieve aansluitingen. In nieuw stedelijk gebied wordt schoon regenwater
niet meer via de riolering naar de rwzi afgevoerd. In het kader van “KlimaatActief!” wordt deze opgave verder
opgepakt (zie programma Watersysteem).
Overstorten veroorzaken op sommige locaties een waterkwaliteit die niet aanvaardbaar is. Daar willen we
samen met gemeenten wat aan doen. Dit is onderdeel van het waterkwaliteitsspoor, waarmee we de
waterkwaliteit in het stedelijk gebied willen verbeteren en in dit kader verkennen wat de vervuilingsbronnen
zijn en welke maatregelen kunnen worden getroffen om de waterkwaliteit te verbeteren.
Dankzij technologische ontwikkelingen op het gebied van meten en monitoren (bijvoorbeeld nieuwe sensoren)
ontstaat meer kennis van en inzicht in het functioneren van het stelsel. De interpretatie en analyse van
gegevens vraagt de komende jaren meer capaciteit en kan leiden tot kwaliteitsverbetering en
kostenbeheersing.
Een andere opgave is het verminderen van de toevoer van water dat niet in het riool hoort
(zogenoemd rioolvreemd water), zoals drainage-, bronneringswater of instromend grondwater/
oppervlaktewater. Het terugdringen van het rioolvreemde water draagt bij aan minder lozingen uit
overstorten, een betere kwaliteit van het gezuiverde afvalwater en een lager energieverbruik. Het waterschap
heeft in 2017 samen met gemeenten het aandeel rioolvreemd water op hoofdlijnen in beeld gebracht. Waar
nodig volgt in 2018 en verder een verdieping en stellen we vervolgens gezamenlijk een saneringsprogramma op
om het aandeel terug te brengen.
Meer inzicht in het functioneren van persleidingen en gemalen is mogelijk door het ontwikkelen van software
voor de interpretatie van bestaande en nieuwe meetsignalen. Hierdoor zijn calamiteiten eerder te signaleren,
is energie te besparen en is gericht beheer mogelijk (bijvoorbeeld het signaleren van een volledige of
gedeeltelijke verstopping). De ontwikkeling hiervan is in 2017 gestart.
Uit onderzoek is gebleken dat het waterschap te maken heeft met een soms sterk fluctuerende discrepantie.
Discrepantie is het verschil tussen de gemeten vuilvracht in het afvalwater (i.e.’s) van de rwzi’s en de betaalde
(geheven) vervuilingseenheden (v.e.’s) van huishoudens en bedrijven. Hoge en/of fluctuerende discrepantie
roept vragen op over de opgelegde zuiveringsheffing en maakt onderzoek nodig naar de oorzaken van
discrepantie en naar mogelijkheden om deze te verlagen. In waterkrachtverband is dit opgepakt en dit wordt
de komende jaren doorgezet. Jaarlijks is in beeld wat de discrepantie is. Voor een goed beeld is het nodig dat
de meetapparatuur correct functioneert en op de juiste locatie aanwezig is. In 2017 heeft een controle
plaatsgevonden van de meetapparatuur van de rwzi’s in het noordelijk deel van gebied. In het zuidelijk deel
van het gebied is dit eerder gedaan. Op grond hiervan is een aantal investeringen (in debietmeters)
opgenomen in de begroting.

Begroting 2018 en meerjarenraming 2018-2021 Waterschap Drents Overijsselse Delta

Pagina 37 van 67

Wanneer zijn we tevreden in 2018?
g. De voor 2018 in het uitvoeringsprogramma waterkwaliteitsspoor acties zijn uitgevoerd.
h. Voor rioolvreemd water is ingezoomd op de grootste aandachtspunten in het gebied.
i. Software voor interpretatie van bestaande en nieuwe meetsignalen persleidingen en gemalen is
gereed.
j. De discrepantie is in beeld met een advies voor verdiepend onderzoek waar nodig.
k. De investeringen in meetapparatuur van de rwzi’s in het noordelijk deel gebied zijn in uitvoering.

4.2.2 Samenwerken voor kostenbesparing, vermindering kwetsbaarheid en verhoging kwaliteit
(De 3 K’s Bestuursakkoord Water)
• Afnameverplichting
Om al het rioolwater dat gemeenten aanbieden te verwerken, moeten de gemalen, persleidingen en
zuiveringen voldoende capaciteit hebben om voor ten minste 99% aan de met de gemeenten overeengekomen
afnameverplichting te voldoen. In de planperiode zal daarvoor een aantal gemalen en persleidingen aangepast
moeten worden. Het moment van capaciteitsuitbreiding wordt mede bepaald door de urgentie van de
aanpassing. Gevolgen voor de waterkwaliteit van het niet voldoen aan de geldende afnameverplichting worden
afgewogen tegen de kosten van voortijdige vervanging van installaties die nog niet zijn afgeschreven.
Voorkomen moet worden dat installaties die technisch nog in goede conditie zijn worden vervangen, terwijl de
waterkwaliteitswinst marginaal is. Door beide op elkaar af te stemmen, wordt doelmatiger geïnvesteerd. In
voorkomende gevallen wordt in overleg met de emissiebeheerder en de betrokken gemeente bepaald of de
afnameverplichting tijdelijk en met redenen omkleed naar beneden wordt bijgesteld.
De hydraulische capaciteit van de rwzi’s wordt vooral bepaald door de hoeveelheid regenwater die met het
afvalwater mee komt. Met beleid dat gericht is op het stimuleren van afkoppelen van schoon regenwater,
willen we bereiken dat de groei in aanbod van afvalwater wordt beperkt. Eventuele stimuleringsregelingen zijn
onderdeel van Klimaatactief! en vallen onder het programma Watersysteem.
Een aantal (tussen) gemalen van het waterschap wordt niet betrokken bij de berekening van de
afnameverplichting. Voor deze gemalen zijn criteria waarbinnen ze mogen afwijken van de ontwerpcapaciteit.
Bij afwijkingen worden voorstellen ontwikkeld voor doelmatige maatregelen.
Verbeterd gescheiden stelsels (VGS versie 1.0) blijken ten opzichte van gescheiden stelsels (GS) nog erg veel
regenwater af te voeren naar een rwzi (ca. 80% van het regenwater voor VGS t.o.v. 0% van het regenwater
voor GS). Het ombouwen van een aantal verbeterd gescheiden stelsels naar gescheiden (GS) of naar VGS 2.0
blijkt mogelijk. We dragen financieel bij aan deze aanpassingen in plaats van te investeren in onze
transportgemalen en rwzi.
Wanneer zijn we tevreden in 2018?
a. Het streven is om ten minste voor 99% te voldoen aan de met de gemeenten overeengekomen
afnameverplichting. Indien blijkt dat het waterschap niet voldoet aan de streefwaarde treedt zij
met de gemeente in overleg en maakt ze afspraken over het doelmatig oplossen van de afwijking.
• Bestuursakkoord water
In 2011 is landelijk het Bestuursakkoord Water getekend. De verdeling van verantwoordelijkheden in de
waterketen blijft volgens het akkoord ongewijzigd. Gemeenten en waterschappen beheren samen de
afvalwaterketen als ware er sprake van één systeem en één verantwoordelijke partij. Het Bestuursakkoord
Water benadrukt de noodzaak om de doelmatigheid in de waterketen te verhogen. Voor de regionale realisatie
van het de doelen uit het bestuursakkoord zijn binnen het waterschap twee samenwerkingsverbanden actief.
Fluvius
Het samenwerkingsverband tussen het waterschap en de inliggende gemeenten Meppel, Westerveld,
Steenwijkerland, De Wolden, Hoogeveen en Midden Drenthe wordt Fluvius genoemd. Vanuit dit
samenwerkingsverband wordt samengewerkt met de drinkwaterbedrijven Vitens en WMD.
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De ambities van Fluvius zijn:
• het verhogen van de doelmatigheid (€ 5,1 miljoen minder meerkosten per jaar in de afvalwaterketen vanaf
2020);
• het verhogen of vasthouden van de kwaliteit van de dienstverlening en vermindering van de
kwetsbaarheid van de organisaties;
• intensiveren samenwerking op het gebied van planvorming en uitvoering van operationele taken, het
afstemmen van investeringen en het delen van kennis.
Met Fluvius wordt in de regio Zuidwest-Drenthe en de Kop van Overijssel invulling gegeven aan de
afvalwaterketenopgaven uit het BAW. De samenwerking is geconcretiseerd in het Watertakenplan Fluvius
2016-2021 dat door alle deelnemers is vastgesteld.
RIVUS
RIVUS is een samenwerkingsverband tussen het waterschap en de inliggende gemeenten Kampen, Zwolle,
Dalfsen, Staphorst, Zwartewaterland, Deventer, Olst/Wijhe en Raalte. Ook Vitens is betrokken bij RIVUS. In
2013 hebben de RIVUS-bestuurders de ambitieverklaring ondertekend. In september 2014 is de
ambitieverklaring geactualiseerd. De RIVUS-ambities zijn:
• een kostenbesparing (€6 miljoen minder meerkosten per jaar in de afvalwaterketen vanaf 2020);
• het vergroten van de professionaliteit in het operationele beheer van de afvalwaterketen;
• het realiseren van een duurzamere waterketen;
• het verminderen van de organisatorische kwetsbaarheid van het afvalwaterketenbeheer.
Met RIVUS wordt in de regio West-Overijssel invulling gegeven aan de afvalwaterketenopgaven uit het BAW.
De samenwerking is geconcretiseerd in het RIVUS-programma 2016-2020.
De activiteiten van de beide samenwerkingsverbanden hebben hun weerslag op de doelen, de werkwijzen en
de resultaten van het afvalwaterketenbeheer van de partners. Via bijvoorbeeld de Gemeentelijke
Rioleringsplannen (GRP’s) en de Meerjarenbegroting zullen de effecten zichtbaar worden. Voor de Fluviusgemeentes komen de GRPs terug als onderdeel van het gezamenlijke Watertakenplan. De RIVUS-gemeentes
kennen individuele GRPs en hebben deze deels gezamenlijk opgesteld. Beide samenwerkingsverbanden maken
gebruik van de landelijke systematiek voor monitoring van de voortgang van de samenwerking.
Afvalwaterakkoorden
Naast de afspraken binnen RIVUS/Fluviusverband zijn er ook afspraken met gemeenten over
afvalwaterketenbeheer gemaakt in zogenaamde afvalwaterakkoorden.
Wanneer zijn we tevreden in 2018?
b. Het waterschap heeft de afgesproken inzet geleverd binnen RIVUS, Fluvius en conform de
afvalwaterakkoorden.
c. Uit de landelijke monitoring blijkt dat er voldoende voortgang is voor wat betreft het realiseren
van de ambities van de samenwerking in de afvalwaterketen (BAW) en daarmee dat de
doelstellingen in 2020 voor 100% zijn bereikt (prognose).
• Uitwerken Assetmanagement zuiveringsbeheer
De vervangingsinvesteringen en het beheer en onderhoud van de waterketeninstallaties (assets) willen we
baseren op assetmanagement, een systematiek waarmee we bewuster een afweging kunnen maken
risico’s/effecten en kosten om deze te beperken. De komende planperiode wordt een methodiek ontwikkeld
en ingevoerd om de assets over hun gehele levensduur te managen op grond van afwegingen tussen kosten,
risico's en prestaties in relatie tot bedrijfswaarden. De doorontwikkeling van assetmanagement is een
meerjarentraject.
Voor de doorontwikkeling van assetmanagement is meer toegankelijkheid van informatie nodig en meer
koppeling tussen systemen, zoals financiële systemen, inkoopcontracten en het onderhoudsbeheerssysteem
(OBS). Het nieuwe OBS Ultimo wordt in 2018 in gebruik worden genomen. Ten behoeve van de inrichting van
het OBS is het noodzakelijk om tot een eenduidige coderingssystematiek van objecten te komen en dit maakt
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onderdeel uit van het implementatietraject. Voor goed assetmanagement dienen P&ID’s en tekeningen up-todate te zijn, of moeten gegevens over assets op een andere manier worden (bijv. 3D scans) ingewonnen.
Hiervoor wordt in 2017, 2018 en 2019 het project ‘gegevens Waterketen op orde’ uitgevoerd.
Wanneer zijn we tevreden in 2018?
d. De uitvoering van het plan van aanpak Assetmanagement Waterketen is gaande.
e. Het nieuwe OBS is in gebruik genomen en er is een eenduidige coderingssystematiek van
objecten.
f. Het traject “gegevens Waterketen op orde” is in uitvoering, de basisgegevens van de waterketen
zijn grotendeels actueel. (afronding in 2019)
g. De activiteiten van het jaarplan 2018 van RIVUS en fluvius zijn uitgevoerd.
• Zuiveren afvalwater bedrijven
Het afvalwater van (grote) bedrijven kan een grote impact hebben op het zuiveringsrendement en de
energiebalans van een rwzi en op het kostenniveau voor de overige lozers (inwoners en bedrijven). Ook kan het
afvalwater van bedrijven een bron zijn van grondstoffen. Het gebied van WDODelta kent minder grote
bedrijven dan het gebied van andere waterschappen en daarmee is de impact op gebiedsniveau minder groot.
Desalniettemin zijn er een aantal grotere lozers van afvalwater in ons gebied. In 2017 heeft het Algemeen
Bestuur het beleidskader afvalwater (grote) bedrijven vastgesteld en besloten tot het verkennen van
mogelijkheden tot synergie tussen grote bedrijven en waterschap om te komen tot kostenreductie, minder
emissie van stikstof en/of een meer circulaire economie. Dit heeft geen direct effect op de meerjarenbegroting.
Op termijn kunnen initiatieven vanuit dit kader wel effect hebben op de zuiveringsheffing en/of bijdragen aan
onze doelen door bijvoorbeeld maatregelen ter voorkoming van afhaken.
Het beschikbaar stellen van zuiveringscapaciteit voor het afvalwater van grote bedrijven introduceert het
dilemma van lage tarieven in combinatie met langere afschrijvingstermijnen versus de korte tijdshorizon en
dynamiek van bedrijven. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu verkent of een nieuwe systematiek van
zuiveringsheffing kan bijdragen aan een doelmatige en duurzame verwerking van afvalwater. Daarnaast is het
al langer onder voorwaarden mogelijk om tot 2023 subsidie te verlenen aan bedrijven (anti-afhaaksubsidie) om
te voorkomen dat zij zelf voorzuiveren.
Sinds de vergunningverlening en handhaving van de bedrijfsmatige lozingen op de riolering overgegaan zijn
naar het Wm/Wabo bevoegd gezag, heeft het waterschap alleen nog een adviserende en toezichthoudende
taak bij deze bedrijven. Er zijn dienstverleningsovereenkomsten gesloten met de Regionale Uitvoeringsdiensten
IJsselland en Drenthe met daarin de gemaakte afspraken en de taken die het waterschap nog blijft uitvoeren.
Wanneer zijn we tevreden in 2018?
h. Als het aantal VE’s van grote bedrijven gelijk blijft of toeneemt. De emissie van stikstof en fosfaat
van onze zuiveringen neemt niet toe als gevolg van aanhaken of afhaken van bedrijven.

4.2.3 Afvalwater benutten voor circulaire economie
• Energie en grondstoffen
Energie
In 2008 hebben alle waterschappen in Nederland zich aangesloten bij de Meerjaren Afspraak 3 energieefficiënte verbetering (ook wel MJA3 of MJA3 Zuiveringsbeheer) voor het deel transport en zuivering van
afvalwater. In 2016 is deze afspraak verbreed tot het gehele takenpakket van het waterschap. Dat betekent dat
de aandacht voor energie-efficiency zich naast het zuiveringsbeheer ook richt op het watersysteem,
waterveiligheid, de gebouwen en overige (programma Maatschappij & Organisatie en DuurzaamDoen).
Vanuit de MJA3 zijn de waterschappen de inspanningsverplichting aangegaan om in 2020 30% energieefficiëntie t.o.v. 2005 te bereiken. Voor de derde MJA-3 planperiode 2017-2020 is in 2016 een Energieefficiencyplan (EEP) opgesteld, waarin een aantal maatregelen is benoemd. Volgens het bestaande beleid
moeten investeringen worden gecompenseerd door lagere exploitatiekosten en in dat geval heeft het plan
geen effect op de tariefontwikkeling (compensatie investeringen in exploitatie). Eventuele energieprojecten
worden voor separate besluitvorming worden voorgelegd. Het onderzoek naar optimalisatie van de sliblijn van
de rwzi Deventer heeft geleid tot een investeringsvoorstel en is opgenomen in de begroting.
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Grondstoffen
Landelijk is de ambitie uitgesproken om te komen tot een circulaire economie (Nederland Circulair 2050).
Verder is de Green Deal Grondstoffen ondertekend door de Unie van Waterschappen. Afvalwater bevat een
groot aantal grondstoffen. Naast de grondstof voor het opwekken van energie, bevat het afvalwater
bijvoorbeeld ook fosfaat, stikstof, kalium, cellulosevezels en bouwstenen voor bio-plastics. Energie wordt al op
grote schaal teruggewonnen, maar andere grondstoffen worden op dit moment nog vernietigd in de RWZI,
geloosd met het gezuiverde afvalwater of afgevoerd met het zuiveringsslib.
Na het vaststellen van het beleidskader DuurzaamDoen is in 2017 een verkenning gedaan van mogelijkheden
om grondstoffen terug te winnen. Voor een investering en een aantal onderzoeken is budget opgenomen in de
begroting. Hiermee dragen we bij aan innovatie om te komen tot verduurzaming van onze sector. Positieve
business cases zijn mogelijk als er sprake is van een grote uitbreiding van een rwzi of de productiecapaciteit van
een groot bedrijf (grote afvalwaterlozer). In ons gebied is dit momenteel niet aan de orde. Verder draagt deze
ontwikkeling bij aan de maatschappelijke positionering en imago van de waterschappen: innovatief, duurzaam
en midden in de maatschappij. Door een voorbeeldrol te vervullen kan het waterschap als katalysator werken
voor de gewenste ontwikkeling.
Samen met de andere waterschappen verkennen we vanuit de Energie- en Grondstoffenfabriek met bedrijven
en kennisinstellingen actief kansen voor de terugwinning van grondstoffen, energie en water. Er moet een
marktafzet voor de grondstoffen zijn om de winning rendabel te maken. We zoeken partners in dit
transitieproces, die aanvullend zijn op onze eigen kennis en ervaring. Samen testen we technische oplossingen
in proefprojecten en/of ontwikkelen we ketens om te komen van grondstof tot product.
Innovatie
Voldoende inzet op innovatie is onmisbaar om onze ambities voor energie en grondstoffen te realiseren. Wij
dragen bij aan de ontwikkelingen op het gebied van innovatie in de waterketen. Zo nemen we deel aan het
landelijk STOWA Platform nieuwe sanitatie en aan de landelijke energie- en grondstoffenfabriek. In dit kader
onderzoeken we de komende jaren hoe waardevolle grondstoffen gewonnen kunnen worden. Landelijke
doelstellingen voor het bijdragen van onze sector aan de ontwikkeling om te komen tot een circulaire
economie komen naar verwachting begin 2018. Op het moment van het schrijven van de meerjarenbegroting
was dit nog niet bekend.
Met de terugwininstallatie voor fosfaat (struviet) in Echten dragen we bij aan de kennisontwikkeling ten
aanzien van fosfaatterugwinning. Het betreft een relatief nieuw proces. De afscheiding van struvietkorrels uit
het slib is aanzienlijk minder dan verwacht vanuit het ontwerp van deze installatie. In 2017 heeft een
onderzoek plaatsgevonden waarbij externe deskundigheid vanuit bedrijfsleven, TU Delft en andere overheden
is betrokken. Op basis van dit onderzoek worden een aantal no-regret maatregelen doorgevoerd in de
bedrijfsvoering. De verwachting is dat deze maatregelen niet leiden tot een significante toename van de
afscheiding van struviet. Ondanks de geringe winning van struviet heeft de installatie een aantal grote
operationele voordelen voor het slibbedrijf. Het voorkomen van verstopping, het verbeteren van de
slibontwatering en minder gebruik van polymeren hebben een positief effect op de kosten van de totale
bedrijfsvoering.
Wanneer zijn we tevreden in 2018?
a. Uitvoering maatregelen 2018 vanuit het Energie Efficiëntie Plan (EEP).
b. We geven invulling aan de doelstellingen voor het terugwinnen van grondstoffen (en er is een
bijpassende prestatie indicator bepaald voor afvalwater benutten voor circulaire economie).
c. No-regret maatregelen zijn doorgevoerd in bedrijfsvoering struvietinstallatie Echten.
• Slib
In 2014 is besloten om op de locaties in Zwolle en in Deventer te blijven vergisten en ontwateren. Het slib van
Kampen wordt vergist in Zwolle, zodra de uitbreiding van de slibgistingscapaciteit in Zwolle gereed is. De
slibgisting in Kampen is eerder uit bedrijf genomen vanwege nieuwe emissie-eisen voor de gasmotoren
(Warmte Kracht Koppeling WKKs) die per 1-1-2017 van kracht worden en omdat de installatie verouderd is en
anders aanvullende investeringen in gasveiligheid nodig zijn. Dit maakt dat tijdelijk transport nodig is van slib
van Kampen naar Deventer of Echten. Dit leidt tot tijdelijk hogere transportkosten.
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In Zwolle wordt de capaciteit van de energiefabriek (slibgisting) vergroot en wordt het proces omgebouwd tot
een tweetraps vergisting bestaande uit een extra warme (thermofiele) eerste stap en een standaard warme
(mesofiele) tweede stap met daarna nog eens een niet verwarmde, maar wel geïsoleerde navergister. Hiermee
is meer slib af te breken waardoor meer biogas ontstaat en minder afvoer van slib nodig is (minder
slibafzetkosten). In Echten wordt het slib vergist van de zuiveringen: Echten, Meppel, Vollenhove, Steenwijk,
Dieverbrug, Smilde en Beilen. De gisting in Meppel is tijdelijk buiten bedrijf gesteld vanwege
gasveiligheidseisen. In 2019 geven we uitvoering aan het besluit dat is genomen begin 2018 over toekomst van
de gisting van Meppel (sloop, verkoop of medeparticipatie en heeft effect op de exploitatiebegroting).
Vanwege nieuwe wet en regelgeving voor de emissie van de gasmotoren (WKK’s) vindt vervanging of
aanpassing plaats van alle WKK’s in ons gebied. Deze moderne en complexere machines vragen om
hoogwaardige specialistische kennis en daarvoor worden onderhoudscontracten met deskundige externen
afgesloten. Deze onderhoudscontracten leiden tot hogere kosten, maar worden deels gecompenseerd door
meer energieopwekking als gevolg van hogere rendementen en een grotere beschikbaarheid van de machines
(en daarmee enige besparing op energie-inkoop).
Wanneer zijn we tevreden in 2018?
d. De bouw van de Energiefabriek (slibgisting) Zwolle is gereed.
e. Het slib van Kampen kan in Zwolle worden verwerkt.

4.3 Wat gaat het kosten?
Exploitatie
In onderstaande tabel zijn de netto lasten opgenomen die aan het programma Waterketen verbonden zijn.

Omschrijving
Personeelslasten
Goederen en diensten
Kapitaallasten
Onvoorzien en dotaties
Inkomsten
Totaal programma lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

5.699
15.842
12.699

5.843
16.239
11.998

-1.004
33.236

-1.002
33.078

6.277
15.445
11.655
84
-1.067
32.394

Meerjarenraming 2019-2021
2019
2020
2021
6.313
15.249
12.589
84
-1.167
33.068

6.351
15.247
13.311
84
-1.167
33.826

6.446
15.246
13.742
84
-1.167
34.351
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Investeringen
In onderstaande tabel staat het saldo van de investeringsuitgaven per boekjaar, zoals deze middels de
onderhavige begroting worden voorgesteld.
Krediet Kastroom
Bruto

Netto

2018

2019

2020

2021

Specials

13.191

13.191

8.551

3.500

750

390

Groot onderhoud RWZI's
Groot onderhoud RWZI's beheeroptimalisaties

16.799

16.799

2.365

4.294

5.240

4.900

(x € 1.000)

4.576

4.576

540

1.796

940

1.300

Ontwikkelingen afvalwaterketen

4.550

4.550

100

600

1.725

2.125

Besturingsinstallaties RWZI's

3.665

3.665

450

1.465

850

900

Beheer en onderhoudsprojecten

5.511

5.511

2.520

1.250

619

1.122

Informatievoorziening waterketen

2.120

2.120

660

100

685

675

Groot onderhoud persleidingen

3.500

3.500

750

750

2.000

Groot onderhoud rioolgemalen

2.250

2.250

750

750

750

56.162

56.162

14.505

12.309

14.162

Totaal

15.186

Het saldo van de getoonde investeringsuitgaven betreft uitsluitend uitgaven voor voorgenomen investeringen.
Kosten voor in gebruik genomen investeringsprojecten worden als kapitaallasten verantwoord (zie exploitatie).
In onderstaande tabel worden de kapitaallasten getoond voor zover deze samenhangen met de voorgenomen
investeringen.
(x € 1.000)
Kapitaallasten

2018
30

2019
1.017

2020
1.939

2021
2.835

Voor het programma Waterketen zal in 2018 een uitwerkingsvoorstel voor de feitelijke kredietopenstelling van
investeringen worden opgesteld.
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Dwingelerveld
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5. Programma Maatschappij en Organisatie
5.1 Wat willen we bereiken?
De missie van waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is te zorgen voor veilig wonen met water,
voor voldoende water voor boeren en bedrijven, voor schoon water in de stad en de natuur. Samen met onze
partners doen we dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat we veilig kunnen wonen, werken en recreëren
in ons waterrijke gebied.
De klimaatverandering leidt tot veelzijdige uitdagingen en complexe opgaven voor het waterbeheer in ons
werkgebied. Het stelt hoge eisen aan onze organisatie en haar maatschappelijke positie.
De netwerksamenleving staat centraal bij het organiseren en het uitvoeren van onze taken.
We willen zo optimaal mogelijk maatschappelijke waarde aan de samenleving en extra kwaliteit toevoegen aan
de leefomgeving in het gebied. Maatschappelijk draagvlak voor onze taakuitvoering en een goede positie in het
openbaar bestuur zijn belangrijke succesfactoren.
Programma Ambities
Het programma Maatschappij en Organisatie richt zich op de uitdagingen en de doelstellingen voor de
ontwikkeling van de ambtelijke en de bestuurlijke organisatie van het waterschap. De ambities zijn op
hoofdlijnen:
1.

Infrastructuur op orde: WDODelta zorg ervoor dat haar infrastructuur (keringen, gemalen, watergangen,
zuiveringen, ICT etc.) aantoonbaar op orde is, gegevens hierover beschikbaar zijn, externe audits (door bijv.
ILT 1) positieve resultaten opleveren en aandachtspunten die bijdragen aan verdere optimalisatie. Een
specifiek onderdeel is de crisisorganisatie waarover het waterschap beschikt. De organisatie is goed
voorbereid op en uitgerust voor, dreigende crisissituaties en de bestrijding van calamiteiten indien die zich
voordoen.

2.

In verbinding met omgeving: Kenmerkend voor de mindset bij de medewerkers en bij
het bestuur is een open houding naar de omgeving. We kunnen ons inleven in de verschillende belangen
die een rol spelen in het landelijk en stedelijk gebied en komen in gezamenlijke afstemming tot
maatschappelijk gedragen oplossingen.
Ook zorgt het waterschap ervoor dat het risicobewustzijn van burgers en bedrijven vergroot wordt op het
gebied van klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor onze regio.

3.

Excellent in dienstverlening. WDODelta staat voor het realiseren van een excellente dienstverlening. Er
wordt op een prettige manier van omgaan met de aanvrager, de kwaliteit van het geleverde product is
goed en de levertijd snel. Het proces verloopt efficiënt. Onder andere door het betrekken van stakeholders
wordt de dienstverlening verder geoptimaliseerd.

4.

Werken aan duurzaamheid. WDODelta streeft ernaar om de positieve effecten op People, Planet en
Prosperity zo goed mogelijk te realiseren en de nadelige effecten bij haar taakuitoefening te vermijden of
te verminderen. WDODelta streeft daarom ernaar om in 2025 energieneutraal te opereren. Duurzaaminclusief werken is bij WDODelta business as usual. Vanuit de programma’s Watersysteem en Waterketen
wordt gewerkt aan het zo doelmatig en duurzaam bestemmen van maaisel, respectievelijk doelmatig
winnen van grondstoffen uit afvalwater.

5.

Doelmatig werken: WDODelta streeft er voortdurend naar een bewuste afweging te maken tussen
prestaties, de kosten, en risico’s. Ook streven we een doelmatige inzet van personeel nadat die optimaal
toegerust zijn voor hun taak. Via een doelgerichte en geplande integrale organisatieontwikkeling zullen alle

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu

1
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hierboven genoemde organisatiekenmerken in hun samenhang, vorm en inhoud gegeven worden en vindt
regelmatig monitoring plaats.

5.2 Wat gaan we daarvoor doen?
Hierna worden de maatregelen beschreven waarop het programma zich de komende periode 2018-2021 richt
en wat de belangrijkste prestaties voor 2018 zijn.

5.2.1 Infrastructuur op orde

ICT speelt een belangrijke rol in de bedrijfsvoering. We moeten kunnen voldoen aan de steeds hogere eisen
voor I-veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de digitale infrastructuur. Gezien het cruciale
belang van ICT, de toegenomen complexiteit en actuele wereldwijde veiligheidsrisico’s weegt het aspect
kwaliteit zwaar. Om dit te kunnen bereiken is verdergaande samenwerking en opschaling noodzakelijk.
Besloten is om dit te realiseren in samenwerking met waterschap Zuiderzeeland (ZZL). Ook wordt onderzoek
gedaan naar verdergaande samenwerking met andere waterschappen.
Bij de crisisbeheersing wordt, conform de visie van de Unie, Crisisbeheersing en netcentrisch werken 20142020 de (tussen)doelen die daarin worden vermeld de komende jaren gerealiseerd.
Wanneer zijn we tevreden in 2018?
a. De samenwerking met ZZL op het gebied van ICT is gerealiseerd: een uitwijkvoorziening en
gezamenlijk beheer van ICT.
b. Er is een business case Samenwerking ICT waterschappen” uitgewerkt.
c. De I-veiligheid is op orde. N.a.v. de landelijke audit Baseline Informatieveiligheid Waterschappen
zijn hiervoor concrete maatregelen ingevoerd.
d. Het uitvoeringsprogramma crisisbeheersing van de Unie is verder geïmplementeerd.

5.2.2 In verbinding met omgeving

Onze omgeving verandert in een netwerksamenleving waarin grote vaste structuren steeds minder aan de orde
zijn. Voor onze positie in de samenleving en voor het bereiken van efficiënte oplossingen, is het van belang om
bewust samen te werken met uiteenlopende partijen.
Voor onze medewerkers en bestuurders is het belangrijk om op alle niveaus – strategisch, tactisch en
operationeel– te beschikken over voldoende relevante contacten en samenwerkingsrelaties en die
systematisch te blijven onderhouden. Door systematisch aandacht te hebben voor extern relatiebeheer is de
kans groter dat operationele afstemming of beleidsbeïnvloeding bij derden, tijdig plaatsvindt.
Voor het doelmatig uitvoeren van specifieke taken kennen we al geruime tijd een aantal verbonden partijen
zoals GBLT (belastingheffing), HWH (informatievoorziening en ICT) en Aqualysis (Laboratorium). Daarnaast
werken vier deelnemende waterschappen: Rijn en IJssel, Zuiderzeeland, Vechtstromen en Drents Overijsselse
Delta, samen op het gebied van shared services (Waterkracht: HRM, Inkoop, ICT en Zuiveren). Daarmee willen
we resultaten boeken op het gebied van kwaliteit verbeteren, kwetsbaarheid verminderen en kosten besparen.
Bij het verlenen van vergunningen en handhaven wordt de samenwerking met gemeenten verder gestalte
gegeven via de Regionale uitvoeringsdiensten (RUD) Drenthe en IJsselland. Het spitst zich vooralsnog toe op de
indirecte lozingen en op het agrarisch toezicht.
Vanuit de evaluatie In verbinding met de omgeving van 2017 wordt in 2018 gewerkt met een vernieuwde
opzet. Participatie van inwoners en belanghebbenden bij waterschapsprojecten en -activiteiten vinden wij de
normale gang van zaken. Om In verbinding met de omgeving verder gestalte te geven is een veranderstrategie
ontwikkeld met drie kernlijnen en een proces om werkende weg het gedachtengoed van In verbinding met de
omgeving verder uit te breiden en te verankeren. De verandering richt zich meer op in verbinding zijn in de
vorm van co-creatie: in gesprek het probleem definiëren en samen een oplossing zoeken, in plaats van vanuit
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de oplossing (‘implementatie’ vanuit een eigen visie op de werkelijkheid). Ook is er om de organisatie te
stimuleren en verder in beweging te brengen de commissie Blauwe Schakel: een reeks gesprekken met
medewerkers over hun dagelijkse werk en nieuwe manieren van verbinding daarbij met de omgeving.
Vanuit de in 2016 vastgestelde uitgangspunten en ambities educatie wordt ook in het jaar 2018 vooral ingezet
worden op de inzet voor de bestuurlijk vastgestelde focusdoelgroepen: middelbaar, hoger onderwijs en
universiteiten. Daarbij zijn het vergroten van het waterbewustzijn en inzicht in waterschapswerk de
belangrijkste doelen, naast het interesseren van jongeren voor een baan in de waterschapssector. Vanuit
WDODelta wordt het Jeugdwaterschap landelijk gecoördineerd.
WDODelta zoekt actief het gesprek op met verschillende publieksgroepen, zowel offline als online.
In de communicatie wordt de nadruk gelegd op de noodzaak van maatregelen, het benoemen van de
klimaatverandering, de gevolgen en te verwachten problemen, de oplossingen die de burger en instantie zelf
kan invoeren.
Wanneer zijn we tevreden in 2018?
a. De focus bij In verbinding met de omgeving ligt op het realiseren van enkele kansrijke projecten
met zichtbare resultaten. De commissie Blauwe Schakel wordt uitgebreid met een nieuw op te
zetten WDODelta omgevingspanel.
b. Er is een plan van aanpak voor de invoering van de Omgevingswet vastgesteld door het DB.
c. De verkiezingen en de campagne voor de verkiezingen van 2019 zijn voorbereid: WDODelta is
klaar voor de verkiezingen van 2019.
d. WDODelta is aanwezig op cruciale events in het gebied. Ook kan WDODelta fungeren als sponsor
voor watergerelateerde activiteiten van partners in ons gebied.

5.2.3 Excellent in dienstverlening
Een excellente dienstverlening is een opgave van het gehele waterschap. Bij de start van het waterschap zijn
het dienstverleningsconcept en servicenormen hiervoor vastgesteld. Ons waterschap streeft daarbij naar
monitoring en verdere optimalisatie.
a.
b.

Het in 2018 geplande klanttevredenheidsonderzoek gericht op contactmomenten van het
waterschap zijn uitgevoerd en er is een analyse opgesteld van verbeteringen.
De telefonische bereikbaarheid is verbeterd. De bereikbaarheid wordt gewaardeerd met
tenminste een 7.

5.2.4 Werken aan duurzaamheid
Op 31 januari 2017 is door het AB het beleidskader DuurzaamDoen vastgesteld. Het beleidskader geeft richting
aan de werkwijze om de taakuitvoering de komende jaren verder te verduurzamen. WDODelta streeft naar
energieneutraliteit in 2025 en gaat duurzaam-inclusief werken. Bij het werken aan duurzaamheid wordt de
aanpak duurzaam GWW toegepast. Ook het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) wordt door
WDODelta uitgevoerd.
Internationale samenwerking voorziet in een maatschappelijk behoefte aangezien het in het teken staat van
duurzame ontwikkelingsdoelen in 2030 die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. De samenwerking komt
enerzijds ten goede aan het lokale waterbeheer in minder bedeelde samenlevingen en anderzijds is het gericht
op internationale kennisuitwisseling van specifieke vormen van integraal waterbeheer. Het leidt bij het
waterschap tot een actieve uitbouw van nationale en internationale netwerken met overheden, universiteiten,
kennisinstellingen en bedrijven. Het waterschap legt hierbij de focus op Zuid-Afrika en Burkina Faso. Daarnaast
wordt er in crisissituaties in het buitenland, met de beschikbare kennis en kunde in Unie-verband (Dutch Water
Authorities), desgevraagd bijgedragen aan het bestrijden van overstromingen en hevige wateroverlast in woonen werkgebieden. Binnen Dutch Water Authorities ligt de focus op het opstellen van een Blue Deal, de
ondertekening in maart 2018 op de Wereldwaterdag en te starten met de uitvoering hiervan.
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Wanneer zijn we tevreden in 2018?
a.
b.

Er wordt invulling gegeven aan de projectdoelen van DuurzaamDoen!
Bij internationale samenwerking wordt voor Burkina Faso het project Faso Koom gerealiseerd, in
Zuid-Afrika wordt het werkplan Kingfisher 2+afgerond.

5.2.5 Doelmatige organisatie

Onze bestuurlijke opgaven en verwachtingen bepalen de aard en de omvang van de (investerings)plannen en
de activiteiten van het waterschap. Bij het proces van beleidsvorming worden onze ambities en de beschikbare
middelen met elkaar in verband gebracht tot een doeltreffende en doelmatige beleidslijn. Transparante
afwegingskaders dragen bij om tot een verantwoorde keuze te kunnen komen op basis van een afweging
tussen kosten, kwaliteit en risico’s. De voortgang in de realisatie van het beleid wordt gemonitord en
geëvalueerd. De bestuurlijke verantwoording wordt gefaciliteerd met tijdige informatievoorziening over de
voortgang en de resultaten. Hiervoor is een planning en control-cyclus ingericht.
Met betrekking tot de kosten– en de tariefontwikkeling van het waterschap leggen we bestuurlijke
verantwoording leggen we af aan inwoners, bedrijven en instanties. Daarbij is de toedeling van de kosten aan
de verschillende categorieën van belastingbetalers een belangrijke factor. Deze aspecten zien we in nauwe
samenhang met het ambitieniveau dat we voor ogen hebben in ons integrale waterbeheer in Zuid-West
Drenthe en in West-Overijssel.
WDODelta vindt het van groot belang om onze organisatie steeds te verbeteren. De organisatie kent voor het
uitvoeren van de werkprocessen een PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act-cyclus) waardoor er geleerd wordt van
de opgedane ervaringen en er verbetermaatregelen genomen worden
Onze bedrijfsvoering wordt in de jaren 2017-2019 verder geoptimaliseerd via het programma WDODelta
Werkt!. Belangrijke prioriteiten daarbij zijn de doorontwikkeling van zorgplicht bij waterveiligheid – mede op
basis van de in juni 2017 opgeleverde inspectierapport van het ILT – en de verdere ontwikkeling van
assetmanagement bij de programma’s watersysteem en waterketen. Ook de ontwikkeling van organisatie en
medewerkers is onderdeel van dit traject.
Wanneer zijn we tevreden in 2018?
a. De kostentoedeling wordt geëvalueerd.
b. Het meerjarige programma WDODelta werkt! rondom bedrijfsvoering en assetmanagement,
wordt gerealiseerd.
c. De tweede monitoringsronde van de realisatie van fusiedoelstellingen en voortgang in
organisatieontwikkeling is uitgevoerd. De uitkomsten van, het eind 2017 uitgevoerd, Medewerker
Onderzoek is omgezet naar een concreet verbeterplan.

5.3 Wat gaat het kosten?
Exploitatie
In onderstaande tabel zijn de netto lasten opgenomen die aan het programma Maatschappij en Organisatie
(M&O) verbonden zijn.
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Omschrijving
Personeelslasten
Goederen en diensten
Kapitaallasten
Onvoorzien en dotaties
Inkomsten
Totaal programma lasten

rekening
2016

begroting
2017

Begroting
2018

16.127
13.477
1.897
-32
-701
30.768

13.285
12.182
2.978
613
-600
28.458

13.498
11.097
2.570
613
-650
27.128

Meerjarenraming 2019-2021
2019
2020
2021
13.360
11.331
2.665
610
-665
27.301

13.430
11.461
3.019
526
-665
27.771

13.597
11.704
3.412
526
-665
28.574

Investeringen
In onderstaande tabel staat het saldo van de investeringsuitgaven per boekjaar, zoals deze middels de
onderhavige begroting worden voorgesteld.
Krediet Kastroom
(x € 1.000)

Bruto

Netto

2018

2019

2020

2021

Facilitair MO

2.826

2.826

641

1.114

491

580

Informatievoorziening MO

4.283

4.283

710

1.560

1.490

523

Organisatie

1.100

1.100

500

600

Overig MO
Totaal

600

600

150

150

150

150

8.809

8.809

2.001

3.424

2.131

1.253

Het saldo van de getoonde investeringsuitgaven betreft uitsluitend uitgaven voor voorgenomen investeringen.
Kosten voor in gebruik genomen investeringsprojecten worden als kapitaallasten verantwoord (zie exploitatie).
In onderstaande tabel worden de kapitaallasten getoond voor zover deze samenhangen met de voorgenomen
investeringen.
(x € 1.000)
Kapitaallasten

2018
11

2019
278

2020
997

2021
1.557

Voor het programma M&O zal in 2018 een uitwerkingsvoorstel voor de feitelijke kredietopenstelling van
investeringen worden opgesteld.
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6. Dekkingsmiddelen per taak en post onvoorzien
Meerjarenraming 2019-2021
2019
2020
2021

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Programma
Veiligheid
Watersysteem
Waterketen
Maatschappij en Organisatie
Totaal programma's
Onvoorzien
Totaal lasten

10.246
39.915
31.708
28.483
110.352
110.352

11.790
44.838
33.078
28.458
118.164
199
118.363

12.064
42.205
32.310
27.128
113.707
199
113.906

12.655
43.002
32.984
27.301
115.942
199
116.141

12.848
44.191
33.742
27.771
118.552
199
118.751

13.550
45.957
34.267
28.574
122.348
199
122.547

Watersysteemheffing
Zuiveringsheffing
Waterschapsbelastingen

71.455
43.819
115.274

70.249
43.038
113.287

66.799
42.209
109.008

69.215
42.928
112.143

73.279
43.859
117.138

77.947
44.974
122.921

Rente reserves
Oninbaar

388
-2.647

249
-200

-150

-101
-150

-185
-150

-224
-150

Exploitatieresultaat
Inzet (egalisatie)reserves

-2.663
-

5.027
-5.027

5.048
-5.048

4.249
-4.248

1.948
-1.948

-

Resultaat na inzet reserves

-2.663

-

-

-

-

-

Omschrijving
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Raalterwetering
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7. Verplichte paragrafen
7.1 Bedrijfsvoering
Inleiding
De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de focuspunten van de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering.
Dit biedt burgers en externe partners perspectief op de kwaliteit van de dienstverlening. Op basis van artikel
4.21 van het Waterschapsbesluit dient deze paragraaf ten minste “inzicht te bieden in de stand van zaken en
de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering”.
Kaders
De ambtelijke organisatie dient voldoende uitgerust te zijn om het hoofd te bieden aan de veranderende
positie van het waterschap ten opzichte van haar omgeving. Bij de taakuitvoering is er in toenemende mate
sprake van afhankelijkheid van andere partners in het ruimtelijk domein, in (veiligheids-)ketens en in
netwerken. De focus op samenwerking met andere publieke en private partners, is steeds meer nodig om de
eigen doelen te realiseren. De bedrijfsvoering van waterschap Drents Overijsselse Delta geeft hier invulling aan.
Ook ligt er in toenemende mate een opgaaf in het vergroten van het bewustzijn bij burgers en bedrijven over
het effect van hun handelen (of nalaten) op het waterbelang en de taakuitvoering van het waterschap.
Wanneer dat lukt, snijdt het mes aan meer kanten. Het draagt bij aan meer begrip en aandacht voor het
waterbelang en de onmisbare rol die het waterschap daarin speelt.
Vanzelfsprekend is een goed functionerende fysieke infrastructuur van cruciaal belang voor het functioneren
van het waterschap. Het op orde hebben van de fysieke infrastructuur is een randvoorwaarde en daarmee ook
eerste prioriteit, nu en voor de toekomst.
De borging van de bovenstaande kaders vindt plaats via het formuleren van vijf kenmerken van een goed
uitgerust waterschap:
a. bedrijfszeker; staat borg voor een goed functionerende infrastructuur;
b. vakbekwaam; staat gesteld om haar taken adequaat uit te voeren;
c. omgevingsbewust; weet in te spelen op concurrerende belangen;
d. samenwerkingsgericht; weet telkens opnieuw positie te kiezen;
e. maatschappelijk verantwoordelijk; weet bewustwording van burgers en bedrijven te vergroten.
Operationalisering
De kenmerken van een goed uitgerust waterschap zijn vervat in de inrichtings- en sturingsprincipes van
waterschap Drents Overijsselse Delta. Gedurende 2018 en navolgende jaren wordt gestreefd naar het
faciliteren van in toenemende mate:
Krachtig bestuur - waarin een proactieve, participatieve manier van werken wordt gecombineerd met een
zichtbare ambassadeursrol naar de samenleving in het werkgebied.
Programmasturing – waarbij ambtelijk zo wordt samengewerkt, dat vraagstukken integraal worden benaderd.
Efficiënte clustering van werksoorten – binnen de nieuwe organisatie worden taken zo verdeeld dat voldoende
“zwaarte” van het betrokken ambtelijk personeel is geborgd.
Implementatie
Logischerwijs is het doorontwikkelen van inrichtings- en sturingsprincipes een meerjarig proces. Ook in 2018
zullen er diverse maatregelen worden genomen om de implementatie vorm te geven. Deze maatregelen zijn
beschreven in het programma “maatschappij en organisatie”.

7.2 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar
Voor de meerjarenramingen 2018-2021 is geen algemene prijsindexering voor goederen en diensten
opgenomen net als in meerjarenramingen 2017-2020.
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De goederen en diensten voor 2018 t/m 2021 zijn op basis van de verwachte uitkomsten van de jaarrekening
2017 en bestuursrapportage 2017 met € 2 miljoen naar beneden bijgesteld.
Overige substantiële ontwikkelingen zijn:
Programma 1 Veiligheid:
Er is een toezegging gedaan aan de gemeente Zwolle dat samen een brede kijk op
waterveiligheid/wateroverlast t.b.v. Stadsdijken in beeld wordt gebracht € 50.000 in 2018 t/m 2020. Voor de
bijdragen in o.a. stuurgroep IJssel en bijdrage MIRT (Meerjarig Investeringsprogramma Ruimte en Transport) is
in 2018 € 50.000 extra nodig.
Er is een algemene taakstelling voor het programma Veiligheid van € 150.000 toegepast voor alle jaren.
Programma 2 Watersysteem:
De kosten voor de vervanging van de beschoeiing Middenraai (Nieuw-Balinge) in 2018 € 200.000.
De kosten voor de jaarlijkse Inspecties van de kunstwerken (assetmanagement) t.b.v. groot
onderhoudsprogramma 2018 t/m 2021 bedragen € 215.000.
Met de provincie is afgesproken de administratieve kosten van de uitvoering van de DAW regeling om te zetten
in een extra bijdrage aan DAW-projecten € 365.000 over 4 jaar. In de meerjarenbegroting is een voordeel op de
kapitaallasten als gevolg van de extra subsidie bijdragen ZON en POP3. De verhoging is kostenneutraal voor de
exploitatie.
Voor scopebepalingen en nader advisering voor planverkenningen als voorbereiding op de uit te voeren
projecten is € 125.000 per jaar extra opgenomen. Advies ten behoeve van onderbouwing van de factsheets o.a.
Soestwetering is begroot op € 90.000 in 2018 en 2019.
De kosten n.a.v. de overdracht van gemaal Zedemuden zijn opgenomen. Hier staat in de planperiode een
afnemende gewenningsbijdrage tegenover. Voor het opstellen van een Veenweidevisie is in 2018 € 50.000
nodig. Voor onderzoeken t.b.v. KRW-monitoring en onderzoek waterkwaliteit is € 100.000 opgenomen.
Er zijn 3 trainees opgenomen om tijdig te anticiperen om de hoge uitstroom van personeel en daarmee het
verdwijnen van interne specifieke kennis en kwaliteit binnen ons waterschap. De kosten bedragen ca.
€ 150.000 per jaar bedragen. De kosten van afvoeren van afval zijn gestegen, met € 50.000 per jaar door de
verlenging van de lopende contracten. Eind 2018 wordt het afvoeren van afval opnieuw aanbesteed. Extra
kosten voor energie i.v.m. energiebelasting n.a.v. de aanbesteding € 50.000. De onderhoudskosten gemeld in
projectvoorstellen zoals inrichting KRW-waterlichamen zijn € 100.000 per jaar. De verhoging van de
pachtopbrengst is € 100.000 per jaar.
Er is een algemene taakstelling op het programma watersysteem toegepast van € 755.000 voor alle jaren.
Programma 3 Waterketen:
Voor het keuren en aanpassen van de tanks op de RWZI´s is € 75.000 per jaar meer opgenomen.
Onderzoeken naar de optimalisatie van de zuiveringen en slibbehandeling is begroot op € 100.000 per jaar.
Diverse vervangingen onder andere online metingen naar analysers € 75.000 per jaar.
Als gevolg van regelgeving zijn er extra kosten voor onderhoud RZWI´s € 60.000. Ten behoeve van
procesautomatisering is € 100.000 extra per jaar nodig. Voor de OAS's studies in diverse gemeenten 2018 en
2019 is extra € 50.000 per jaar nodig. Doorschuiven amoveren Slikinstallatie 2017 naar 2018 € 100.000.
Onderzoek H2S verwijdering Deventer/Echten, onderzoek optimalisatie P verwijdering Deventer € 60.000 in
2018. Kosten voor de energie zullen de komende jaren ca € 50.000 hoger zijn als gevolg van aanbesteding en
energiebelasting. Er zijn 3 trainees opgenomen om tijdig te anticiperen om de hoge uitstroom van personeel en
daarmee het verdwijnen van interne specifieke kennis en kwaliteit binnen ons waterschap. De kosten bedragen
ca. € 150.000 per jaar bedragen. Er is een algemene taakstelling van € 617.000 toegepast voor alle jaren.
Programma 4 Maatschappij en organisatie:
Inhuur t.b.v. het opschonen van de archieven, digitaliseren en overdragen naar statisch archief € 50.000 in
2018 en € 100.000 voor de inhuur van een teamleider in verband met de samenwerking met Zuiderzeeland.
Voor de werving van de vacatures HWBP is € 60.000 extra opgenomen in 2018. In kader van de participatiewet
is de verwachting dat in 2018 € 45.000 extra kosten gemaakt zullen worden.
De bijdrage aan het Waterschapshuis is o.a. door deelname aan de diverse programma´s € 300.000 extra per
jaar nodig. De aanbesteding van de bewaking en beveiliging zorgt voor lagere kosten groot € 55.000. De kosten
als gevolg van arbo-wetgeving zijn gestegen. Hiervoor is structureel € 25.000 per jaar benodigd.
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Met de fiscus wordt verwacht dat er een overeenkomst wordt gesloten over de wijze waarop de BTW pro-rata
regeling toegepast wordt over oudere boekjaren. Naar verwachting wordt in 2018 € 150.000 ontvangen.
Er zijn diverse besparingen doorgevoerd op facilitaire kosten € 230.000 per jaar.
De verwachting is dat het bouwkundig onderhoud hoofdkantoor vanaf 2019 € 75.000 lager zal zijn.
Voor de doelstelling DuurzaamDoen energieneutraal 2025 is in 2018 € 250.000 opgenomen.
Neerwaartse bijstelling van het opleidingsbudget met € 200.000 als gevolg van schaalgrootte van de huidige
organisatie. Er is een algemene taakstelling van € 0,5 miljoen in 2018, € 0,3 miljoen in 2019 en € 0,2 miljoen in
2020. Er is naast de eerder genoemde correctie ook een taakstelling voor de goederen en diensten programma
maatschappij en organisatie opgenomen van € 978.000 toegepast voor 2018, € 778.000 voor 2019, voor 2020
€ 678.000 en voor 2021 € 478.000.

7.3 Uitgangspunten en normen
Financiële uitgangspunten

A. Formatie en loonkostenontwikkeling
Voor het opstellen van de personeelsbegroting wordt gebruik gemaakt van de volgende uitgangspunten:
organisatiestructuur (hiërarchie), formatie omvang per afdeling, verdeling functies per afdeling, inschaling
functies.
De geraamde formatie bestaat uit WDODelta formatie en HWBP-formatie. De geraamde WDODelta formatie
neemt tot en met 2020 jaarlijks af, wat resulteert in 516 fte (exclusief HWBP-formatie) in de begroting 2016 tot
504 fte in 2020/2021. De afbouw van de bezetting richting de streefformatie zal plaatsvinden via natuurlijk
verloop en afloop van bovenformativiteit. Een blik op de toekomst leidt tot de verwachting, dat voornamelijk
de bij het Hoogwater Beschermingsprogramma betrokken formatie zal toenemen. Voor zover dit leidt tot
uitbreiding van de HWBP formatie zal dit vrijwel geheel kostenneutraal verlopen, omdat de hieraan verbonden
kosten binnen het programma worden verantwoord.
Loonontwikkeling
Bij doorrekening wordt uitgaan van de meest recente cao-afspraken en laatst bekende premies (OPNP en Vut).
B. Geen indexering van de kosten en overige opbrengsten
Voor de meerjarenramingen 2018-2021 worden prijzen niet geïndexeerd. Dit is een verkapte vorm van
bezuinigen.
C. Rentepercentages
Uitgangspunt voor de financiering is dat de vaste activa zoveel mogelijk met permanent vermogen worden
gefinancierd. Op grond van de Wet financiering decentrale overheden (FIDO) is een beperkte financiering met
korte termijn middelen (kasgeldlening en rekening-courant) mogelijk. Hiervan wordt gezien de lage
geldmarktrente optimaal gebruik gemaakt.
Voor de rente van de nieuw af te sluiten geldleningen ten behoeve van de financiering van de kapitaalsuitgaven
wordt – voor het berekenen van de lasten - voor de periode 2018-2021 bij een looptijd van 20 jaar gerekend met 2,0%. Voor de korte rente wordt uitgegaan van 0,5% voor de jaren 2018-2021.
Voor de kapitaallasten is een gemiddelde financieringsrente gehanteerd van 1,8% in 2018, 1,7% in 2019, 1,8%
in 2020 en 1,9% in 2021.
D. Omvang onvoorzien
Voor de periode 2018-2021 wordt voor onvoorzien € 200.000 per jaar opgenomen.
E. Voorgenomen investeringen
De meerjarenraming 2018-2021 is geactualiseerd. Nieuwe ontwikkelingen zijn meegenomen in de planning bij
de begroting 2018.
De kapitaallasten van de voorgenomen investeringen (en de nog te starten investeringen en lopende
investeringen) zijn met 20% (naar beneden gecorrigeerd). Dit vanwege ervaringen uit het verleden dat niet alle
investeringen tijdig worden uitgevoerd.
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F. Bestaand beleid
De ramingen in de begroting zijn gebaseerd op bestaand beleid. Nieuw beleid wordt afzonderlijk aan het
bestuur voorgelegd, inclusief de financiële consequenties daarvan.

7.4 Incidentele baten en lasten

Definities
De paragraaf betreffende de incidentele baten en lasten bevat een overzicht van de baten en lasten die als
eenmalig ten opzichte van de voorgaande en komende begrotingsjaren mogen worden beschouwd. Dit
overzicht wordt getoond om de gebruiker van de begroting te helpen bij het bepalen van het formele
begrotingsevenwicht.
Een eenmalige uitgave (of inkomst) wordt gedefinieerd als een begrotingspost die maximaal 3 jaren is geraamd
en waarvan de eindigheid vast staat. Zodoende kan een incidentele begrotingspost meerdere exploitatiejaren
voorkomen. Deze posten lopen in principe echter niet door tot buiten de scope van de meerjarenbegroting.
Het laatste boekjaar bevat in principe geen incidentele lasten of baten.
Incidentele baten en lasten
In de onderstaande tabel worden voor jaarschijf 2018 de substantiële dan wel bestuurlijke incidentele baten en
lasten uiteengezet; alsmede het laatste exploitatiejaar waarin deze posten voorkomen.
Ook biedt het onderstaande overzicht geen inzicht in de integrale lasten die met een specifiek onderwerp
samenhangen. Er is sprake van (mogelijke) samenhang met structurele lastenmutaties.
L/B Kostengroep
L
Goederen en diensten

Betreft
Vervanging beschoeiing Middenraai (NieuwBalinge)

L

Goederen en diensten

DuurzaamDoen (Energieneutraal 2025)

L

Goederen en diensten

L

Omvang 2018
Laatste jaar
200.000
2018
250.000

2017

Onderzoek waterkwaliteit overige wateren

50.000

2018

Goederen en diensten

POV-vecht, bijdrage stuurgroep IJssel en
bijdrage MIRT

50.000

2018

L

Goederen en diensten

Veenweidevisie

50.000

2019

L

Goederen en diensten

Sloop SLIK installatie

100.000

2018

L

Goederen en diensten

OAS's studies diverse gemeenten

50.000

2018

L

Goederen en diensten

Onderzoek H2S verwijdering
Deventer/Echten en optimalisatie P
verwijdering Deventer

60.000

2018

B

Goederen en diensten

BTW pro-rata regeling boekjaren 2014 t/m
2016

-150.000

2018

L

Goederen en diensten

Diversiteitbeleid Participatiewet

45.000

2018

L

Goederen en diensten

Kosten voorziening in vacatures werving
inkopers

60.000

2018

L

Goederen en diensten

Intensivering communicatie en relatiebeheer

60.000

2018

L

Goederen en diensten

Inhuur teamleider ICT tbv samenwerking
Zuiderzeeland

100.000

2018

L

Goederen en diensten

Scanteam digitalisering archief

50.000

2018

Totaal

975.000
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7.5 Kostentoerekening

Vanwege het belang van de toepassing van bedrijfseconomische principes is in artikel 4.2, vierde
lid van het Waterschapsbesluit de eis opgenomen dat de interne kostentoerekening op
bedrijfseconomische wijze gebeurt, daarnaast is in artikel 4.15 opgenomen welke kostendragers in de
verslaggeving opgenomen worden.
De kostentoerekening en budgetindeling zijn primair bedoeld voor interne sturing. De toerekening
van kosten leidt op het niveau van individuele beheerproducten (administratie) niet tot een
integrale kostprijs.
Gezien de aard en samenstelling van de indirecte kosten en het doel dat de toerekening van indirecte kosten
dient kan worden volstaan met het toepassen van de eenvoudige opslagmethode (omslag naar rato directe
kosten).
Uitgaande van de keuze voor de opslagmethode wordt de wettelijk verplichte toerekening van
directe en indirecte kosten aan de taken watersysteembeheer en zuiveringsbeheer vanuit de
4 programma's als volgt gerealiseerd:
1.
2.
3.

De programma’s Veiligheid en Watersysteem worden opgeteld en aan de taak
watersysteembeheer' toegerekend; en
Het programma Waterketen wordt aan de taak 'zuiveringsbeheer' toegerekend; en
Het programma Maatschappij en organisatie wordt vervolgens naar rato van de
rechtstreeks aan de taken 'watersysteembeheer' respectievelijk 'zuiveringsbeheer'
toegerekende directe kosten verdeeld over de taken 'watersysteembeheer' en
'zuiveringsbeheer'.

Vanwege het vaste karakter van de kosten in programma 4, voornamelijk bestaande uit personeels- en
kapitaallasten, wordt voor de toerekening van de indirecte kosten een voorcalculatorische
verdeling (%) over de taken gehanteerd. Deze wordt jaarlijks in de begroting vastgesteld.

7.6 Onttrekkingen aan voorzieningen en bestemmingsreserves

In deze paragraaf wordt ingegaan op bedragen die rechtstreeks aan voorzieningen of bestemmingsreserves
worden onttrokken.
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves
Zie hiervoor de paragraaf Waterschapsbelasting, onderdeel reserves. De bestemmingsreserves worden
gebruikt om ongewenste schommelingen op te vangen in de belastingtarieven. Zij behoren tot het eigen
vermogen.
Onttrekkingen aan voorzieningen
Onderstaande voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen en zijn gevormd voor specifieke kosten,
verplichtingen, verliezen of risico’s welke zijn ontstaan in het verleden. En waarvan de omvang op voorhand
redelijk is in te schatten. Onderstaande voorzieningen zijn opgenomen;
Voormalige bestuurders en personeel
Gedeputeerde Staten van Overijssel en Drenthe hebben bij een besluit van mei 2000, nummer WB/2000/1495,
de uitkering- en pensioenverordening van de leden van het Dagelijks Bestuur voor de waterschappen in
Drenthe vastgesteld. Aan de voorziening worden onttrokken de uitkeringen van de voormalige voorzitters en
oud-dagelijks bestuursleden. Dit in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of het
hebben van het recht op de uitkering van wachtgeld.
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Stand per 1-1-2018 € 3.146.700
Jubilea uitkeringen
Dit is een voorziening voor alle uit hoofde van de geldende arbeidsvoorwaarden opgebouwde rechten van
werknemers en bestuursleden van het waterschap op jubilea-uitkeringen voor hun diensten in de
verslagperiode en voorgaande perioden. De voorziening is bepaald naar beste schatting voor huidige
werknemers en bestuurders, waarbij rekening wordt gehouden met de ‘blijfkans’.
Stand per 1-1-2018 € 675.000
Studieregeling Persoonsgebonden Basis Budget
Dit is een voorziening welke is ingesteld vanwege het recht welke iedere medewerker volgens de SAW heeft op
een Persoonlijk Basis Budget (PBB) ten behoeve van training en opleiding. Bij het opstellen van de begroting is
rekening gehouden met het feit dat niet alle medewerkers in 2018 en daarvoor in staat zijn geweest om een
training en opleiding te volgen. Voor het jaarlijks niet gebruikte deel van het Persoonlijk Basis Budget wordt de
huidige voorziening gevormd.
Stand per 1-1-2018 € 656.874

7.7 Waterschapsbelastingen

Anders dan gemeenten en provincies ontvangen waterschappen geen bijdrage van het Rijk voor de bekostiging
van hun taken. Waterschappen bekostigen hun taken door het heffen van belastingen, de watersysteemheffing
en de zuiveringsheffing.
De kosten van de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer met
uitzondering van het zuiveringsbeheer worden gefinancierd uit één watersysteemheffing, die wordt betaald
door inwoners en de eigenaren van gebouwde en ongebouwde onroerende zaken. De inwonersdichtheid en de
economische waardeverhoudingen zijn de centrale uitgangspunten voor de financiering van het
waterbeheersysteem.
De zuiveringsheffing is toegespitst op de kosten van de zuivering, het transport van afvalwater en de
verwerking van het zuiveringsslib. De directe lozingen op het oppervlaktewater worden in
verontreinigingsheffing betrokken. De opbrengsten daarvan gaan naar watersysteembeheer.
Kostentoedeling
Bij de vaststelling van de omslagtarieven voor 2018 voor de verschillende belangencategorieën is in de
Meerjarenbegroting 2018-2021 de hiervoor geldende kostentoedelingsverordening 2016 toegepast.
In de kostentoedelingsverordening is vastgelegd hoe de taakkosten van de taak watersysteem naar aard en
omvang van het belang worden verdeeld over de belanghebbenden in de taak. In het onderstaande schema
vindt u de vastgestelde verdeling.
Categorie
Inwoners
Gebouwd
Agrarisch en overig ongebouwd
Bos en natuur

Percentage
35,00%
47,12%
17,52%
0,36%

De kostenverdelingsverordening is niet van toepassing op de zuiveringstaak. De kosten hiervan worden
opgebracht door bedrijven en huishoudens die afvalwater lozen.
Kwijtschelding
Het waterschap Drents Overijsselse Delta hanteert een kwijtscheldingsnorm van 100% en voert daarmee een
maximaal kwijtscheldingsbeleid.
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Voor kwijtschelding wordt jaarlijks rekening gehouden met onderstaande eenheden;
- watersysteembeheer (inwoners)
12.400
- zuiveringsheffing (ve.)
24.300
Heffingseenheden
In onderstaand overzicht zijn de begrote heffingseenheden voor het jaar 2018 weergegeven.
2018
WATERSYSTEEM
Inw oners (netto )

242.600

Agrarisch en overig ongeb.-binnendijks

144.800

Agrarisch en overig ongeb.- buitendijk

3.800

Agrarisch en overig ongeb.-dif w egen binnendijks

9.600

Agrarisch en overig ongeb.-dif w egen buitendijks

100

Bos en natuur

54.600

WOZ w aarde voor gebouw d binnendijks (x 1mln)

68.251

WOZ w aarde voor gebouw d buitendijks (x 1mln)
Verontreinigingsheffing

538
2.700

Kw ijtschelding : aantal eenheden ingezetenen

12.400

ZUIVERING
Bedrijven

222.000

Huishoudens minus kw ijtsch

576.300

Totaal netto

798.300

Kw ijtschelding: aantal ve / huishoudens

24.300

Per categorie wordt de volgende grondslag gehanteerd;
Watersysteemheffing
Inwoners
huishoudens
Gebouwd
economische waarde (in € mln)
Agrarische en overig ongebouwd
aantal hectares
Bos en natuur
aantal hectares
Zuiveringsheffing
Vervuilingseenheden

ve’s

Meerjarig perspectief
Watersysteem
Voor de ontwikkeling van de heffingseenheden wordt voor de categorie inwoners jaarlijks uitgegaan van een
stijging van +0,6% (dit is het gemiddelde van de laatste 9 jaar), WOZ-waarde +3.0% voor jaarlijkse prijsstijging
plus een beperkte volumestijging. Het aantal hectares agrarisch neemt jaarlijks iets af doordat oppervlakte
wordt mee getaxeerd in de WOZ-waarde.
Zuiveringsheffing
Voor de toename van heffingseenheden m.b.t. woonruimten is gerekend met de gemiddelde groei van het
aantal woonruimten in de laatste 9 jaar. Dat betekent een groei van + 0,5% per jaar; hierin is rekening
gehouden met een groei van het aantal eenpersoonshuishoudens. Het aantal ve’s voor meetbedrijven wordt
stabiel verondersteld; voor de overige bedrijven is gerekend met een jaarlijkse toename van 1,0%
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Reserves
Door inzet van egalisatiereserves is het mogelijk om tariefstijgingen af te vlakken.
Per 1-1-2018 is voor watersysteembeheer € 17,9 miljoen beschikbaar en voor zuiveringsbeheer € 3,8 miljoen.
In onderstaande doorrekening van de tarieven voor 2018 is uitgegaan van de volgende inzet van
egalisatiereserve:
€ 4,6 mln voor de taak watersysteembeheer
€ 0,5 mln voor de taak zuiveringsbeheer
TARIEVEN
Watersysteemheffing
Inwoners
Agrarisch en overig ongebouwd binnendijks
Agrarisch en overig ongebouwd buitendijks
Agrarisch en overig ongebouwd binnendijks wegen
Agrarisch en overig ongebouwd buitendijks wegen
Bos en natuur
Gebouwd binnendijks (per 100.000 WOZ)
Gebouwd buitendijks Per 100.000 WOZ)
Verontreinigingsheffing
Zuiveringsheffing

2017

2018

104,42
75,00
18,75
149,99
37,50
4,43
50,20
12,55
53,97

96,37
70,93
17,73
141,85
35,46
4,39
46,00
11,50
52,87

53,97

52,87

7.8 Weerstandsvermogen
Inleiding
WDODelta actualiseert (minimaal) twee maal per bestuursperiode (van 4 jaren) het risicoprofiel en daarmee de
gewenste omvang van de algemene reserves. Het risicoprofiel is ten behoeve van de begroting 2017
geactualiseerd, waarna de omvang van de algemene reserves via de jaarrekening 2016 is gewijzigd. De
eerstvolgende actualisatie is voorzien voor de begroting 2019 (conform opgave in de begroting 2017),
waarmee het risicoprofiel t.b.v. de nieuwe bestuursperiode wordt herijkt. Dit betekent dat er via deze
begroting geen nader beslag wordt gelegd op de egalisatiereserves.
In deze paragraaf worden ten eerste kort enkele bepalingen uit het vastgesteld beleid herhaald (concretisering
artikel 4.19 sub c Waterschapsbesluit). Vervolgens worden de uitgangspunten voor het opstellen van het
huidige profiel toegelicht. Tot slot wordt het weerstandsvermogen gepresenteerd.
Beleid
In hoofdstuk 3 van het beleid WRRV wordt bepaald dat:
“Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: de weerstandscapaciteit enerzijds, zijnde de middelen
en mogelijkheden waarover het waterschap beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en
alle risico’s anderzijds, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in
relatie tot de financiële positie.”
In hoofdstuk 5 van het beleid WRRV wordt bepaald dat:
“De beleidslijn van het waterschap Drents Overijsselse Delta is dat de beschikbare weerstandscapaciteit wordt
gevormd door de algemene reserves. Gezien de geheel eigen dynamiek van tariefstelling (afweging ambities
tegen tariefontwikkeling) wordt de onbenutte belastingcapaciteit op nihil verondersteld. De stille reserves
worden niet betrokken in de weerstandscapaciteit, omdat onzeker is wanneer en in welke omvang deze
middelen beschikbaar komen. Eventuele begrotingsoverschotten kunnen door het algemeen bestuur via de
resultaatbestemming toegevoegd worden aan de algemene reserves. Voor de resultaatbestemming maken zij
geen onderdeel uit van het weerstandscapaciteit.”
Tevens wordt in hoofdstuk 5 van het beleid WRRV aangegeven dat een (concern brede) risico-inventarisatie:
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a.

periodiek (minimaal 2x per bestuursperiode) vindt een risico-inventarisatie binnen de
organisatie plaats; en
b. daarbij worden de geïnventariseerde risico’s gekwantificeerd en onderbouwd; en
c. de ‘budgethouder’ geeft daarbij per risico aan welke beheersmaatregelen zijn genomen.
Uitgangspunten
Risico`s zijn in kaart gebracht vanuit de notie, dat financiële tegenvallers mogelijk beslag kunnen leggen om de
omvang van de algemene reserve. Dit betekent dat imago risico`s niet zijn meegenomen. Ook zijn risico`s die
leiden tot hogere kapitaallasten buiten beschouwing gelaten.
Risico’s zijn relatief gekwantificeerd. Dit wil zeggen dat er gebruik is gemaakt van orde groottes om de impact
van risico`s te bepalen. Bij het rekenen met de ingeschatte risico`s is gebruik gemaakt van “monte carlo
simulatie”. Deze simulatie is bij een 90% zekerheidspercentage uitgevoerd, wat betekent dat er een kans van 1
op 10 is dat in enige jaar meer vermogen benodigd is dan nu in kaart is gebracht.
Risico’s zijn netto in kaart gebracht. In afwijking van de uitgangspunten van het beleid zijn beheersmaatregelen
nog niet apart benoemd. De gevolgen van beheersing zijn inbegrepen bij de gerapporteerde omvang van het
risico.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen van waterschap Drents Overijsselse Delta wordt bepaald door de verhouding tussen
de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit. De onderstaande figuur toont de berekening.
Beschikbare weerstandscapaciteit
(reserves) – Jaarrekening 2016
AR Watersysteembeheer: 3.900
AR Zuiveringsbeheer: 2.280
6.180 mln. Totaal

Benodigde weerstandscapaciteit (risico`s)
– begroting 2017
AR Watersysteembeheer: 2.770
AR Zuiveringsbeheer: 1.900
4.670 mln. Totaal

Ratio’s Weerstandsvermogen
Watersysteembeheer 3.900 / 2.770 = 1,4
Weerstandsvermogen zuiveringsbeheer
Zuiveringsbeheer 2.280 / 1.900 = 1,2
Totaal 6.180 / zich
4.670in= een
1,3 beginfase bevindt, valt niet uit te
Omdat de implementatie van risicomanagement
Omdat de implementatie van risicomanagement zich in een beginfase bevindt, valt niet uit te sluiten dat bij
nadere detaillering van het risicoprofiel, de benodigde weerstandscapaciteit hoger ligt dan op basis van de nu
beschikbare gegevens is berekend. Daarom wordt een weerstandsvermogen aangehouden dat beperkt hoger
ligt dan de landelijk geaccepteerde norm van 1,0. Iedere keuze voor een afwijkend weerstandsvermogen is
arbitrair. Gezien de gehanteerde categorisering van de weerstandscapaciteit wordt 1,2 aangehouden. Daarmee
bevindt het weerstandsvermogen zich midden in de range van “voldoende” weerstandsvermogen, geijkt op
basis van de tabel die hiertoe door Universiteit Twente is opgesteld.
HWBP en weerstandsvermogen watersysteembeheer
Het HWBP leidt door de budgettaire omvang tot relatief grote risico`s in relatie tot de reguliere bedrijfsvoering.
Indien zich ongedekte risico`s voordoen, worden de aanverwante kosten op de balans gewaardeerd en
afgeschreven over 40 jaren. Risico`s verbonden aan het HWBP kunnen zodoende leiden tot (structurele)
tariefstijging. Op dit moment bevinden de HWBP opgaves zich nog niet in de realisatiefase.
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7.9 Financiering
Inleiding
Het treasury-beleid van waterschap Drents Overijsselse Delta is vastgelegd in de Verordening financieel beleid
en beheer en nader uitgewerkt in het treasury-statuut. Zowel de verordening als het statuut beogen het
financieringsbeleid transparant te maken. Met als doel om de risico’s zo goed mogelijk te beheersen binnen de
vastgestelde kaders.
Algemene ontwikkelingen
Het herstel van de Nederlandse economie zet naar verwachting door in 2018 met een verwachte groei van 2,5
procent. Het gevaar van deflatie is verdwenen en de verwachting over de groei van de Europese economie is
positief. Reden waarom de Europese Centrale Bank (ECB) recentelijk heeft besloten om het obligatieopkoopprogramma qua omvang vanaf 2018 te verminderen. De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft aantrekken,
de economische activiteit neemt naar verwachting toe. De Amerikaanse Centrale Bank (FED) is begonnen met
het afbouwen van de omvangrijke balans die is ontstaan door het opkopen van staatsobligaties en hypotheekgerelateerde leningen. De FED verwacht dat de rente geleidelijk zal worden verhoogd. In de wereld bestaan
ook een aantal risico’s voor economische groei, zoals de aanstaande Britse uittreding uit de EU en geopolitieke
spanningen in de wereld.
Concluderend is de algemene verwachting dat de rentetarieven op de Nederlandse geld- en
kapitaalmarkt in 2018 een lichte stijging zullen gaan vertonen.
Schatkistbankieren
Naar verwachting worden er in 2018 geen tijdelijk overtollige financiële middelen afgedragen aan de
Nederlandse schatkist vanwege de wettelijke verplichting tot schatkistbankieren. Deze financiële
middelen zullen onder de doelmatigheidsdrempel van € 0,93 mln blijven. De drempel bedraagt 0,75%
(ministeriële norm) van het begrotingstotaal 2018.
Rente- en risicobeheer
Rentebeheer
Voor het rentebeheer dient onderscheid gemaakt te worden tussen:
• Rente op de geldmarkt (leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar).
Voor een kasgeldleningen en RC krediet verwachten wij in 2018 een gemiddeld rentepercentage te
betalen van 0,5%.
• Rente op de kapitaalmarkt (leningen met een looptijd langer dan 1 jaar).
Voor een langlopende fixe geldlening met een looptijd van twintig jaar verwachten wij in 2018 een
gemiddeld rentepercentage te betalen van 2,0%.
Gezien het grote verschil tussen de te betalen rentepercentages op de kapitaal- en geldmarkt zal in 2018
gekozen worden om in eerste instantie voor kortlopende financiering te kiezen tot ten hoogste de
kasgeldlimiet 2018. Aanvullend zullen er langlopende geldleningen afgesloten
worden.
Risicobeheer
Het rente-risicoprofiel van waterschap Drents Overijsselse Delta ten aanzien van toekomstige rentefluctuaties is laag. In de huidige geldleningenportefeuille bevinden zich geen langlopende geldleningen
met tussentijdse renteherzieningsmomenten. Krediet-, koers- en valutarisico’s worden niet gelopen.
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Kasgeldlimiet en renterisiconorm
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet voor 2018 is € 28,5 mln en bedraagt 23% (ministeriële norm) van het begrotingstotaal
bij aanvang van het begrotingsjaar. De kasgeldlimiet is gericht op het beperken van het renterisico op de
kortlopende financiering, waarbij de gemiddelde netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet
niet mag overschrijden. Om aan de kasgeldlimiet te kunnen blijven voldoen, zullen naar verwachting
langlopende geldleningen in 2018 afgesloten worden.
Renterisiconorm
De renterisiconorm is het risico dat voort kan vloeien uit een renteherziening en/of uit de
herfinanciering van lopende langlopende geldleningen). De norm mag volgens de Uitvoeringsregeling
Financiering decentrale overheden (UFDO) niet hoger zijn dan 30% van het bruto begrotingstotaal bij
aanvang van het begrotingsjaar.
De renterisiconorm voor het jaar 2018 is € 37,2 mln en bedraagt 30% (ministeriële norm) van het
begrotingstotaal bij aanvang van het begrotingsjaar. De norm heeft als doel om fluctuaties in
rentelasten over de jaren heen te kunnen beheersen. In onderstaande tabel is het verloop van de
renterisicoruimte over de jaren 2018 tot en met 2021 opgenomen.

(bedragen x € 1 mln)

2018

2019

2020

2021

Renterisiconorm

37,2

37,9

38,8

39,9

Aflossingen en renteherzieningen

26,7

19,3

21,1

9,6

Ruimte onder de norm

10,5

11,2

17,7

30,3

Rente-omslagpercentage
Vanwege het hanteren van integrale financiering worden rentelasten met betrekking tot investeringen
toegerekend aan de programma’s via een rente-omslagpercentage. In 2018 wordt uitgegaan van een
percentage van 1,8%.
Financieringstekort
Naar aanleiding van de berekening van het rente-omslagpercentage voor 2018 is ook het te verwachten
financieringstekort voor 2018 bepaald. Dit tekort ontstaat met name door uitgaven met betrekking tot
de in 2018 voorgenomen netto-investeringen, lopende investeringsprojecten en door in 2018 te betalen
aflossingen (en rente) van bestaande geldleningen (herfinanciering). Het financieringstekort zal voor
€ 45 mln worden gedekt door het in 2018 aantrekken van langlopende geldleningen. In de resterende
financieringsbehoefte zal worden voorzien door gebruik te maken van kortlopend rekening
courantkrediet.

7.10 Verbonden partijen
De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de ontwikkelingen omtrent de door het waterschap
Drents Overijsselse Delta aangegane bestuurlijke participaties. Verbonden partijen zijn een manier om
beleidsvoornemens uit de programma’s uit te voeren. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of
publiekrechtelijke organisatie waarin het waterschap een bestuurlijke en financieel belang heeft.
Een bestuurlijk belang heeft een waterschap wanneer ze een zetel heeft in het bestuur van een derde
rechtspersoon of als ze stemrecht heeft. Een financieel belang heeft een waterschap indien de middelen die
deze ter beschikking stelt verloren gaan in geval van faillissement van de gebonden partij (een derde
rechtspersoon) en/of als de financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op het
waterschap.
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Beleid ten aanzien van de verbonden partijen
De participaties van het waterschap Drents Overijsselse Delta zijn van zowel van publiekrechtelijke als van
privaatrechtelijke aard. In verschillende beleidssectoren van het waterschap, met verschillende motieven,
komend vanuit verschillende uitgangsposities, werd de afweging voor het aangaan van een bestuurlijke
participatie gemaakt en werd gekozen voor een specifieke juridische constructie.
Per participatie wordt hieronder aangegeven:
• welk beleid de verbonden partij uitvoert;
• wat de uitvoering van het beleid door de verbonden partij oplevert.
Nederlandse Waterschapsbank (NWB)
De Nederlandse Waterschapsbank is een vooraanstaande financiële dienstverlener voor de overheidssector.
Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de NWB bij aan zo laag mogelijke kosten van
maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de NWB essentieel voor de publieke taak.
Het aandelenbezit in NWB brengt geen financieel risico met zich mee. De waarde is tegen verkrijgingswaarde
op de balans geplaatst. De aandelen zijn niet verhandelbaar. De NWB heeft besloten als gevolg van Basil IIIrichtlijnen geen dividend meer uit te keren maar alle winsten te reserveren.
De NWB staat vanaf eind 2014 onder toezicht van de Europees Centrale Bank (ECB).
GR Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT)
GBLT is het gemeenschappelijk belastingkantoor dat de heffing en invordering verzorgt van de belastingen van
vijf waterschappen en zes gemeenten. Op deze manier worden de maatschappelijke kosten van het innen van
belastingen zo laag mogelijk gehouden.
GBLT is een zogenaamd openbaar lichaam. Dat betekent dat het een ‘zelfstandig’ overheidsorgaan is, met een
eigen bestuur, een ambtelijk apparaat en ook een eigen begroting.
Gemeenschappelijk Laboratoriumorganisatie (Aqualysis)
Aqualysis is een modern en zelfstandig opererend waterlaboratorium en verricht werkzaamheden voor
waterschappen die tevens eigenaar zijn. In deze gemeenschappelijke regeling nemen deel Zuiderzeeland,
Vechtstromen, Drents Overijssels Delta, Vallei en Veluwe en Rijn en IJssel. Naast deze klanten behoren ook
gemeenten, provincies en de rijksoverheid tot de klantenkring.
Door chemisch, bacteriologisch en biologisch onderzoek te verrichten is controle op naleving van vergunningen
mogelijk, het beheersen en het beoordelen van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de controle op het
zuiveren van afvalwater.
Het Waterschapshuis
Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor alle waterschappen op het gebied van
Informatie en Communicatie Technologie. Het Waterschapshuis heeft als doel het bevorderen van
samenwerking op het gebied van ICT tussen waterschappen en andere overheden die actief zijn in de ‘natte’
sector. Onder begeleiding van Het Waterschapshuis spannen waterschappen zich gezamenlijk in om de
kwaliteit van digitale dienstverlening naar burgers en bedrijven te verbeteren. Daarnaast is het streven gericht
op kostenbesparing op alle ICT uitgaven. Deze samenwerking vindt plaats op basis van een gemeenschappelijke
regeling.

7.11 EMU-saldo
Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de overheid. Hierbij zitten ook inkomsten en
uitgaven met een kapitaalkarakter, zoals aan- en verkopen grond, investeringen en investeringsbijdragen.
De lidstaten van de EU die meedoen aan de Economische en Monetaire Unie (EMU), hebben de euro als
officiële munt. Deze lidstaten hebben in het stabiliteits- en groeipact afspraken gemaakt over het op orde
houden van de overheidsfinanciën. Eén van de afspraken heeft betrekking op het begrotingstekort van landen,
oftewel het EMU-tekort. Als het EMU-tekort van één van de lidstaten boven de 3% van het Bruto Binnenlands

Begroting 2018 en meerjarenraming 2018-2021 Waterschap Drents Overijsselse Delta

Pagina 63 van 67

Product (BBP) uitkomt, krijgt het land een officiële waarschuwing. In het uiterste geval kan de Europese Raad
van Ministers ook boetes opleggen.
Om ervoor te zorgen dat het Nederlandse tekort binnen de gestelde norm van 3% blijft, is de Wet Houdbare
Overheidsfinanciën vastgesteld per december 2013. Hierin is bepaald wat de decentrale overheden mogen
bijdragen aan dit tekort. De tekortnorm voor de decentrale overheden bedraagt voor 2017: 0,3%. Over 2018
zijn er in afwachting van het nieuwe kabinet nog geen afspraken gemaakt over de tekortnorm voor de
kabinetsperiode 2018-2021 met betrekking tot de decentrale overheden.
De Unie van Waterschappen, IPO en VNG maken afspraken over de verdeling van de ruimte. Tijdens het
bestuurlijk van overleg van 28 september 2016 zijn er voor 2017 formeel geen afspraken gemaakt, maar de
Unie van Waterschappen adviseert om voor 2018 dezelfde bijdrage aan het tekort als voor 2015, 2016 en 2017
te hanteren. Dit komt er op neer dat alle waterschappen 0,06% mogen bijdragen aan het EMU-tekort.
De berekening van het EMU-saldo voor 2018 en de daarop volgende jaren is als volgt:

2018

2019

2020

2021

5.048.000

4.248.000

1.948.000

-

Bruto-investeringsuitgaven
Investeringsbijdragen
Verkoop van materiële en immateriële vaste activa
Afschrijvingen

63.600.168
4.553.001
26.287.618

72.331.873
15.063.500
28.653.694

59.037.321
7.781.900
30.760.087

64.441.500
19.407.300
32.971.612

Invloed voorzieningen
Toevoeging aan voorziening t.l.v. exploitatie
Onttrekkingen aan voorzieningen t.b.v. exploitatie
Onttrekkingen rechtstreeks uit voorzieningen

813.000
-664.978

810.000
-664.978

726.000
-664.978

726.000
-664.978

-

-

-

-

37.659.527

32.717.657

22.382.312

12.001.566

Exploitatiesaldo voor bestemming van reserves
Invloed investeringen

Deelnemingen en aandelen
Boekwinst
Boekverlies

EMU-saldo
Referentiewaarde

-20.300.000

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

De referentiewaarde is het maximale toegestane EMU-saldo van ieder individueel waterschap, omgerekend
naar de grootte van het waterschap. De individuele EMU-referentiewaarden zijn vooral bedoeld als richtlijn
voor het toegestane tekort op het niveau van de individuele overheden. Waterschap Drents Overijsselse Delta
overschrijdt de referentiewaarde ruimschoots.
In de Wet HOF was in de vorige kabinetsperiode afgesproken dat er geen enkele vorm van ‘afrekenen’ zal
plaatsvinden naar de drie sectoren afzonderlijk; naar individuele waterschappen werd überhaupt niet gekeken.
De referentiewaarde beperkt de ruimte voor de investeringen van het waterschap niet. Het Rijk hanteert
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slechts één norm, de ‘macronorm’ van de drie decentrale overheden samen. Zolang deze gezamenlijke ruimte
niet wordt overschreden, kijkt het Rijk niet welke sector voor de overschrijding verantwoordelijk is.
Met het nieuwe kabinet gaan afspraken gemaakt worden over de ruimte in het EMU-saldo voor de periode
2018-2021. In afwachting van de nieuwe afspraken is er meerjarig voor de periode 2019-2021 geen
referentiewaarden opgenomen in het bovenstaande overzicht.
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8. Exploitatiebegroting naar kosten- en opbrengstensoorten
Meerjarenraming 2019-2021
2019
2020
2021

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Lasten
Rente en afschrijvingen
Personeelslasten
Goederen en diensten van derden
Bijdragen aan derden
Toevoeging aan voorziening
Onvoorzien
Uitgaven m.b.t. voorgaande jaren
Subtotaal lasten

32.286
44.286
42.413
1.022
968
-420
120.555

35.641
41.186
44.984
2.835
613
199
125.458

31.865
45.825
41.835
3.552
813
199
124.089

34.416
45.854
41.610
3.604
810
199
126.493

36.963
46.160
41.527
3.633
726
199
129.208

39.947
46.806
41.801
3.633
726
199
133.112

Baten
Financiële baten
Personeelsbaten
Goederen en diensten aan derden
Bijdragen van derden
Waterschapsbelastingen
Interne verrekeningen
Opbrengsten m.b.t. voorgaande jaren
Subtotaal baten

400
733
3.045
756
112.723
5.428
132
123.217

262
372
1.508
527
113.336
4.426
120.431

262
384
1.982
419
108.858
7.136
119.041

262
337
2.097
419
111.892
7.238
122.245

262
340
2.097
419
116.803
7.339
127.260

262
343
2.097
419
122.547
7.444
133.112

2.662

5.027

5.048

4.248

1.948

-

-

5.027

5.048

4.248

1.948

-

2.662

-

-

-

-

-

Omschrijving

Saldo van baten en lasten
Inzet tariefegalisatie
Gerealiseerd resultaat
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9. Exploitatiebegroting naar kostendrager
Omschrijving

Meerjarenraming 2019-2021
2019
2020
2021

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

68.022
42.330

71.271
42.436
199
113.906

72.795
43.146
199
116.140

74.484
44.068
199
118.751

77.635
44.713
199
122.547

77.947
44.974
-224
-150
122.547

Netto lasten
Watersysteembeheer
Zuiveringsbeheer
Onvoorzien
Totaal lasten

110.352

74.589
43.575
199
118.363

Belastingen
Watersysteembeheer
Zuiveringsbeheer
Rente reserves
Oninbaar
Totaal baten

71.455
43.819
388
-2.647
113.015

70.249
43.038
249
-200
113.336

66.799
42.209
-150
108.858

69.215
42.928
-101
-150
111.892

73.279
43.859
-185
-150
116.803

-2.663

5.027

5.048

4.248

1.948

-

-

5.027

5.048

4.248

1.948

-

-2.663

-

-

-

-

-

Exploitatieresultaat
Inzet (egalisatie)reserves
Te verdelen resultaat

Begroting 2018 en meerjarenraming 2018-2021 Waterschap Drents Overijsselse Delta

Pagina 67 van 67

10. Afkortingen
Arbo
BAW
DAW
EEP
EMU
FIDO
GBLT
GGOR
GRP
GS
HWBP
HWH
ICT
IPO
ITAF
IZP
KAS
KRW
LTO
M&O
MJA
MVI
NBW
NWB

Arbeidsomstandigheden
Bestuursakkoord Water
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Energie-efficiencyplan
Europese Monetaire Unie
Financiering Decentrale Overheid
gemeenschappelijk Belastingkantoor
Lococensus Tricijn
Gewenst grond- en Oppervlaktewater
regime
Gemeentelijke Rioleringsplannen
Gescheiden stelsel
Hoogwater Beschermingsprogramma
Het Waterschapshuis
Informatie- en Communicatie
technologie
Interprovinciaal Overlegorgaan
Inspection Team for Averting Floods
Integrale Zuiveringsplannen
Klimaat Actieve Stad
Kaderrichtlijn Water
Land en Tuinbouw organisatie
Programma Maatschappij en
Organisatie
meerjarenafspraken energie-efficiency
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Nationaal Bestuursakkoord Water
Nederlandse Waterschapsbank

OAS
OBS
P&C
pdca
P&ID
POV
RUD
RWS
RWZI
SGBP
StOWa

Technische Optimalisatiestudie
onderhoudsbeheerssysteem
Planning & Control
Plan do check act
Proces- en instrumentatiediagrammen
Project Overstijgende Verkenning
Regionale Uitvoerings Diensten
Rijkswaterstaat
Rioolwater zuiveringsinstallatie
Stroomgebiedsbeheerplan
Stichting toegepast onderzoek
waterbeheer
UVW
Unie van Waterschappen
Ve
Vervuilingseenheid
VGS
Verbeterd gescheiden stelsel
VKS
Voorkeurstrategie Rivieren
Wabo Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
WBP
Waterbeheerplan
WDODelta Waterschap Drents Overijsselse Delta
WKK
Warmte Kracht koppeling
WKW
Waardevolle kleine wateren
WM
Wet Milieubeheer
WOZ
Wet Onroerende Zaken
ZON
Zoetwatervoorziening Oost-Nederland

Begroting 2018 en meerjarenraming 2018-2021 Waterschap Drents Overijsselse Delta

