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Geacht bestuur,
Op woensdagavond 1 augustus 2018 is uw bestuur op hoofdlijnen geïnformeerd over de
droogteperiode in deze zomer. De presentatie staat voor u in Ibabs. Niet alle bestuursleden konden in
deze bestuurlijke vakantieperiode aanwezig zijn. Via een aantal (nu 8) nieuwsbrieven en via de directe
nieuwsservice bent u eveneens op de hoogte gesteld van de actuele stand van zaken. In deze
tussentijdse mededeling worden op hoofdlijnen enkele gevolgen voor het waterschap geduid van deze
droogteperiode. Over de droogte worden afzonderlijke evaluatie(s) opgesteld die langs bepaalde inen externe sporen verlopen. Dit vraagt nog enige tijd.
Het mag duidelijk zijn dat deze droogteperiode (veel) extra werk heeft betekend voor een belangrijk
deel van onze medewerkers en bestuur. De gevolgen op hoofdlijnen worden in deze mededeling
gerubriceerd in drie onderdelen: de financiële gevolgen, schadeclaims & verzoeken
nadeelcompensatie, inbreuk op bestaande planningen
1.

Financiële gevolgen op hoofdlijnen en op basis van thans beschikbare informatie
De financiële gevolgen voor de bestrijding van de droogte zijn onder te verdelen in een aantal
categorieën:
a) Kosten inzet van eigen personeel
In juli en augustus zijn voor de totale organisatie circa 9000 uur specifiek verantwoord op de
bestrijding van droogte. Afhankelijk van de verhouding in deze uren tussen regulier en
overwerk zullen de extra kosten in een bepaalde bandbreedte per maand variëren.
b) Extra externe kosten en beperkt minder onderhoudskosten. Hieronder wordt een aantal
componenten vermeld:
- Extra inhuur t.b.v. urgent (extra) onderhoud watergangen.
- Extra energiekosten t.b.v. opvoergemalen. Het energieverbruik was bijvoorbeeld in juli
ca. 45% hoger dan vorig in juli 2017.
- Inhuur ten behoeve van aantal onderzoeken en werkzaamheden vanwege de urgentie
om snel resultaat te leveren. Het in kaart brengen van deze kosten is nog
onderhanden.
- Minder onderhoud dijken doordat de voorjaars-maaironde niet geheel uitgevoerd kon
worden. Het onderhoud wordt uitbesteed, waarbij is sprake van een gecontracteerde
minimum hoeveelheid (maai)werk. Geschat wordt bijvoorbeeld dat over de hele
droogteperiode ca. € 30.000 lagere (maai) kosten van dijken zijn gemaakt.
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c) Kosten inlaten water. Voor het inlaten van water worden kosten in rekening gebracht. Naar
verwachting wordt 3,5 tot 4 keer meer water ingelaten dan in een ‘normaal’ jaar.
In totaliteit bewegen de geschatte extra kosten als gevolg van de bestrijding van droogte tussen de
bandbreedte van ca. € 230.000 - € 350.000 per maand. Uitgaande van een droogteperiode van juli t/m
medio september zal dit leiden tot ca. € 700.000 - € 1050.000 aan extra kosten in 2018, exclusief de
nog te bepalen kosten van externe onderzoeken. In de bestuursrapportage en/of de evaluatie zal hier
uiteraard aandacht aan worden besteed en meer duidelijk zijn over de totale omvang van de kosten.
2.
Ingediende schadeclaims/verzoeken nadeelcompensatie
In verband met de droogtecalamiteit zijn tot op dit moment bij ons waterschap twee schadeclaims van
binnenvaartschippers binnengekomen vanwege het sluiten van de Bernhardsluizen te Deventer.
Deze verzoeken zijn doorgezonden naar de verzekeringsmaatschappij en/of de gemeente Deventer.
3.
Inbreuk op bestaande planningen
In het kort een beeld over de consequenties op planningen, lopende projecten en voor de
vergaderplanning. De hydrologen zijn vrijwel volledig ingezet zijn bij de calamiteit droogteperiode.
Idem voor een deel van medewerkers beheer en onderhoud watersysteem en dijken. Hierdoor blijft
ander gepland werk deels liggen. Prioriteitstellingen zijn anders komen te liggen. De exacte gevolgen
op het onderhanden werk en planningen worden nog verder in kaart gebracht.
De droogteperiode heeft – zoals we dat nu zien - gevolgen voor de volgende
waterschapswerkzaamheden:
Voorbereiding van projecten, waardoor uitvoering mogelijk later zal starten
Baggeren in stedelijk gebied is vertraagd/uitgesteld in verband met de waterkwaliteit
De inspanning van de organisatie in de planning- en controlcyclus is verlaagd.
Inzet van een aantal medewerkers c.q. sleutelfunctionarissen die gegevens moeten
aanleveren en verwerken zijn opgeslokt door de droogtecalamiteit. Dit houdt in dat de tweede
bestuursrapportage geen prognose van het eindejaarresultaat 2018 zal bevatten. Verder zal
de begroting 2019 qua informatiegehalte vergelijkbaar zijn als die van 2018, meer aandacht
voor effectbereik en de verhouding tussen effecten en inspanningen zal niet in de begroting
2019 doorgevoerd worden.
Tot zover deze tussentijdse mededeling. Uw bestuur krijgt nadere informatie via de
bestuursrapportage en/of via de in gang gezette evaluatie(s) zodra deze gereed zijn voor bestuurlijke
behandeling.
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