
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aan het algemeen bestuur 
 

  bezoekadres  Dokter van Deenweg 186 
  postadres  Postbus 60 
    8000 AB  Zwolle 
  telefoon  088 - 233 12 00 
  internet  wdodelta.nl 
  bank  Nederlandse Waterschapsbank Den Haag 
    IBAN NL66NWAB0636756882 
    BIC NWABNL2G 
  KvK  6420 8338 

         
datum  3 oktober 2018 ons kenmerk  Z/18/022117-97854 behandeld door  Paul van der Loo 

   uw kenmerk   e-mail  PaulvanderLoo@wdodelta.nl 
onderwerp  Uitgangspunten berekening weerstandsvermogen 2018 

 
Geacht Bestuur, 
 
Het is een wettelijke verplichting om het (actueel) weerstandsvermogen in de begroting en  
de jaarrekening op te nemen. In dit kader ijkt het waterschap iedere twee jaar de omvang van het 
weerstandsvermogen, e.e.a. conform het vastgesteld beleid inzake weerstandsvermogen, 
risicomanagement, reserves en voorzieningen. In 2018 vindt dit opnieuw plaats.  
De omvang van het weerstandsvermogen heeft invloed op omvang van de reserves voor 
tariefegalisatie en is daarmee van invloed op de begroting en meerjarenraming. Vanwege deze 
samenhang en het feit dat het voorstel met betrekking tot de omvang van het weerstandsvermogen 
en de begroting 2019 beiden in uw vergadering van 27 november geagendeerd worden, willen wij u 
in nu reeds in kennisstellen van de uitgangspunten die gehanteerd worden voor het bepalen van het 
weerstandsvermogen.  
 
Ten behoeve van de berekening van het weerstandsvermogen zal het dagelijks bestuur dezelfde 
uitgangspunten hanteren als die ten behoeve van de besluitvorming in 2016.  
Dit houdt in: 

- de omvang van het weerstandsvermogen wordt gebaseerd op een inventarisatie van 
risico’s; 

- de benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door via een statische simulatie vast te 
stellen, welke omvang van de reserves benodigd is om in 90% van de gevallen voldoende 
dekking voor risico’s te realiseren; 

- externe omstandigheden leiden in toenemende mate tot onzekerheid t.a.v. onze 
taakuitoefening (bijv. meer extremen in weersomstandigheden). De impact van deze 
ontwikkeling is lastig in te schatten. Om rekening te blijven houden met de geschetste 
kennisonzekerheden wordt een verhouding tussen benodigde en beschikbare 
weerstandscapaciteit gehanteerd. De Universiteit Twente (UT) heeft op basis van een 
onderzoek een waardering aan de omvang van deze verhouding in het weerstands-
vermogen toegekend. Dit model wordt bij zowel waterschappen als gemeenten dikwijls 
gehanteerd. 

 
Klasse  Beoordeling  Weerstandsvermogen  
A  Uitstekend  > 2  
B  Ruim voldoende  1,4 - 2  
C  Voldoende  1 - 1,4  
D  Matig  0,8 - 1  
E  Onvoldoende  0,6 - 0,8  
F  Ruim onvoldoende  < 0,6  
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In uw vergadering van 22 november 2016 is het weerstandsvermogen bestuurlijk vastgesteld en 
besloten dat het waterschap moet beschikken over ‘voldoende’ mate van weerstandscapaciteit 
(Klasse C). Dit zal ook nu voor het dagelijks bestuur het uitgangspunt zijn.  
 
In uw vergadering van 27 november 2018 zal u op basis van deze uitgangspunten het voorstel met 
betrekking tot benodigde omvang van de algemene reserve ter besluitvorming worden voorgelegd.  
De eerste inventarisatie van risico`s laat een stijging van de benodigde weerstandscapaciteit zien. 
Het dagelijks bestuur overweegt daarnaast om met betrekking tot toekomstige risico’s van HWBP u 
voor te stellen aanvullende middelen te reserveren en een voorstel te formuleren over de wijze 
waarop dit gerealiseerd kan worden.  
 
De daadwerkelijke dotaties aan de algemene reserves worden eerst bij behandeling van de 
jaarrekening over 2018 geëffectueerd, omdat op dat moment voldoende zicht bestaat op het 
resultaat over het boekjaar 2018 van WDODelta. Evenals de werkwijze in 2016, kan dan de keuze 
voor het aanhouden van een hoger weerstandsvermogen op dat moment goed tegen de financiële 
positie worden afgewogen. Mocht bij effectuering van de besluitvorming bij het vaststellen van de 
jaarrekening 2018 leiden tot andere inzichten in risico’s, dan zal dit in de jaarrekening 2018 verwerkt 
worden. 
 
 
 
 
 
 
het dagelijks bestuur van het 
Waterschap Drents Overijsselse Delta 
 
de secretaris de dijkgraaf 
ir. E. de Kruijk  ir. H.H.G. Dijk  

 


