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ONDERWERP
Waterschapslaboratorium Aqualysis: Jaarrekening 2017, begroting 2019 (met meerjarenraming 2020-
2022) 

VOORSTEL
1. Kennis te nemen van de door de accountant geaccordeerde Jaarcijfers Aqualysis 2017 (bijlage 1a); 
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting Aqualysis 2019 en meerjarenraming 2020-2022 (bijlage 2 
en 3); 

SAMENVATTING
Aqualysis is sinds 1 januari 2014 het gemeenschappelijke waterschapslaboratorium voor de 
waterschappen in Rijn-Oost. De deelnemers zijn de waterschappen Vechtstromen, Rijn en IJssel, 
Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland en WDODelta. Aqualysis heeft het boekjaar 2017 afgesloten met een 
positief resultaat van € 348.118. Dit resultaat komt ten gunste van de deelnemende waterschappen en 
zal naar rato worden verdeeld. Het resultaat is o.a. positief beïnvloed door een stijging van de vraag 
van derden. 

Op 9 april 2018 is de ontwerpbegroting 2019 voorlopig vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van 
Aqualysis. Deze concept begroting is aan de deelnemende waterschappen aangeboden en wordt door 
hen ter inzage gelegd (zie aanbiedingsbrief Aqualysis bijlage 2 en 3).
Het Algemeen Bestuur van WDODelta heeft de bevoegdheid om bij het Dagelijks Bestuur van 
Aqualysis een reactie in te dienen t.a.v. de begroting. Het Dagelijks Bestuur heeft namens uw 
Algemeen Bestuur tijdig een voorlopige reactie ingediend.

De gevraagde productie in ILOW van chemie loopt iets terug terwijl de gevraagde omvang van de 
productie hydrobiologie licht stijgt. De ontwerpbegroting is in lijn met het bedrijfsplan, de realisatie 
2017, de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022. 
De bijdrage aan Aqualysis van WDODelta zal in dezelfde lijn aangepast worden.

De nieuwbouw van Aqualysis is na verwachting medio zomer 2018 gereed. Zowel financieel als 
bouwkundig is het geheel volgens planning verlopen. Als gevolg van de verbouwing zal de prijs van de 
ILOW-punten stijgen, hiermee is in de begroting van WDODelta rekening gehouden.

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN 
Door deze samenwerking beogen de deelnemende waterschappen een kwalitatief hoog product te 
bereiken tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. De (vaste) kosten worden verrekend in de 
kostprijs en daarmee is er een afhankelijkheid/verbondenheid tussen de deelnemende partijen. 
Het is immers zo dat begrote afname en de daadwerkelijke realisatie van elke partij de daadwerkelijke 
kostprijs beïnvloeden. 
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OMGEVING EN PARTNERS
Formele besluitvorming vindt door het bestuur van Aqualysis plaats. 
Ter ondersteuning daarvan is het zgn. opdrachtgeversoverleg Aqualysis ingericht, met daarin 
managementvertegenwoordigers van de deelnemende waterschappen. 

Naast de diensten die Aqualysis voor de deelnemende waterschappen verzorgt Aqualysis de diensten 
ook voor derden. De afgelopen jaren wordt een stijging van deze afname gezien, dit heeft een positief 
effect op de doorontwikkeling van het laboratorium en de daarmee gemoeide kosten.

Tijdpad: Het algemeen bestuur van Aqualysis vergadert op 2 juli 2018 over ingekomen zienswijzen 
c.q. reacties, waarna de begroting 2019 wordt vastgesteld. Vooruitlopend op de behandeling in uw 
algemeen bestuur is door het DB een schriftelijke reactie gestuurd aan Aqualysis waarbij onder 
voorbehoud van instemming door ons AB wordt ingestemd met de ontwerpbegroting 2019 en de 
meerjarenraming 2020-2022. (zie bijlage 4)

FINANCIËN
Bijdrage WDODelta 2017 t/m 2022:

2017 
(werkelijk)

2017
(begroot)

2018
(begroot)

2019
(begroot)

2020
(begroot)

2021
(begroot)

2022
(begroot)

WDODelta 1.320.746 1.584.513 1.516.788 1.597.388 1.638.388 1.690.365 1.728.200

Totaal € 5.480.582 5.828.700 5.845.000 6.291.502 6.484.101 6.625.75 6.781.026

ILOW-punten WDODelta
2017 

(werkelijk)
2017

(begroot)
2018

(begroot)
2019

(begroot)
2020

(begroot)
2021

(begroot)
2022

(begroot)
Chemie 798.237 798.000 745.000 745.000 745.000 745.000 745.000
Hydrobiologi
e

132.537 165.000 171.000 171.000 171.000 171.000 171.000

Totaal ILOW 947.321 963.000 916.000 916.000 916.000 916.000 916.000
Het aandeel chemie is 24% en voor hydrobiologie is het aandeel 35% van de totale afname door alle 
deelnemers.

Toelichting definitie ILOW-punt 
De ILOW-punt systematiek is in het leven geroepen door ILOW (Integraal Laboratorium Overleg 
Waterkwaliteitsbeheerders) medio jaren negentig vorige eeuw en dient als rekeneenheid om de 
werkbelasting van een laboratorium te kunnen weergeven. 
Elke analyse en/of activiteit die op het laboratorium wordt uitgevoerd, is gekoppeld aan een aantal 
ILOW-punten. Aan een eenvoudige analyse wordt 2 punten toegekend terwijl een uitgebreide 
analyse voor b.v. 150 punten staat.

Toelichting ontwikkelingen
De kostprijs van een ILOW-punt stijgt in de periode 2018 t/m 2022 onder andere door de stijging van 
personeelslasten, inflatie en de nieuwe huisvesting. 

Voor het onderdeel hydrobiologische monitoring wordt door WDODelta gewerkt met een driejarige 
cyclus. In 2017 is een kleiner gebied onderzocht met minder punten dan andere gebieden in de 
andere twee jaren dit verklaart de lagere afname van ILOW-punten hydrobiologie in 2017. 

De daling van het begrote aantal ILOW-punten chemie (circa 50.000) 2018 en latere jaren is het 
gevolg van het optimaliseren van meetnetten oppervlaktewater en de verdere optimalisatie binnen het 
proces van zuiveren. 
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RISICO’S
Een gemeenschappelijke regeling als deze kent een sterke afhankelijkheid tussen de verschillende 
deelnemers. Deze afhankelijkheid maakt dat er goed begroot moet worden door de deelnemers zodat 
de kostprijs op een evenredig correcte wijze kan worden toegedeeld. Mocht een deelnemer minder 
betrokken raken dan heeft dit zowel financieel als voor de bedrijf continuïteit op de lange termijn 
gevolgen. Het verminderen van innovatiekracht en doorontwikkeling/optimalisatie kunnen door het 
voorgaande onder druk komen te staan.

BIJLAGEN
Bijlage 1a Jaarstukken Aqualysis 2017 inclusief controleverklaring Deloitte
Bijlage 1b Aanbiedingsbrief jaarstukken 2017 Aqualysis 
Bijlage 2 Aanbiedingsbrief bij ontwerpbegroting 2019 Aqualysis
Bijlage 3 Ontwerpbegroting 2019 inclusief meerjarenraming 2020-2022 Aqualysis
Bijlage 4 Zienswijze (voorlopige) reactie DB aan Aqualysis

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
ir. E. de Kruijk ir. H.H.G. Dijk


