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1. LEESWIJZER BESTUURSRAPPORTAGE

Deze bestuursrapportage schetst het beeld van de verwachte prestaties van ons waterschap eind 2018. Omdat deze rapportage vroeg in het jaar wordt 
opgesteld, speelt de jaarrekening 2017 hierin een grote rol. Deze rapportage is dan ook vooral een vertaling van de (financiële) resultaten uit de 
jaarrekening 2017 naar 2018 en volgende jaren: structurele effecten werken door in 2019 en in de meerjarenraming bij het begroten van de lasten. 

Dit is aangevuld met per 1 april 2018 bekende grote financiële afwijkingen en autonome ontwikkelingen. Ook laat deze rapportage zien hoe de 
maatregelen die voor 2017 begroot waren, doorwerken in 2018.

De bestuursrapportage onderscheid zich ten opzichte van de jaarrekening door de weergave van de sturing die de directie gaat geven op de 
gerapporteerde afwijkingen bij  maatregelen en investeringen. 

Onderdelen van deze bestuursrapportage zijn:
- Voortgang maatregelen 2017 en 2018;
- Voortgang investeringen, zonder herrekening van het kapitaallastenkader; dit gebeurt bij het opstellen van de begroting 2019;
- Analyse van financiële afwijkingen; en
- Batenanalyse.

De bijlagen die hieronder in dit bijlagenboek staan, vindt u in deze volgorde terug.
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De Planning en Control-producten vormen opeenvolgende stappen in het besturen van het waterschap:

 

Via dit schema wordt bepaald of een onderwerp relevant is voor het bestuur van het waterschap:
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2. BIJLAGE VOORTGANG MAATREGELEN 2017 (OPVOLGING IN 2018)

De maatregelen die voor 2017 waren geprogrammeerd, zijn niet allemaal gereedgekomen in 2018. In dit overzicht staat hoeveel maatregelen er per 
programma nog af te ronden zijn, of deze maatregelen nog worden afgerond en of er wellicht een risico bestaat voor het bereiken van de 
beleidsdoelstellingen.
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Programm
a 

Wanneer tevreden (begrote maatregelen 2017)
Realisatie in 2018
(van doelen 2017)

Invloed doelbereiking

1
De finale overdracht van het RvdR-project Zwolle aan Rijkswaterstaat 
heeft plaatsgevonden, het finale overdrachtsdossier is opgeleverd aan 
Rijkswaterstaat en het project ontvangt finale decharge.

Administratief afronden Geen (fysiek gereed)

1
Het projectplan ‘buitenpolders Kamper-eiland’ is vastgesteld en er is 
gestart met de realisatiefase.

De planning is er op gericht de realisatie 
nog dit jaar te laten starten. Indien 

belanghebbenden gebruik gaan maken 
van hun recht op beroep (na bezwaar) 
kan de realisatie wellicht pas in 2019 

van start gaan.

-

2

We gaan in 2017 door met de programma’s ‘Water-op-maat’ en ‘Ruimte 
om te leven met water’. We hebben één geïntegreerd 
uitvoeringsprogramma op waarin we KRW maatregelen uitvoeren 
volgens planning. Daarnaast nemen we “no regret” maatregelen voor 
ZON mee.

Opgenomen in begroting 2018 -

2
We concretiseren de uitvoering van de maatregelen in het 
Waterbeheerplan in een uitvoeringsplan.

(Her)formuleren plan
Geen (betreft 

procesvraagstuk)

2
We werken samen, o.a. met LTO, in DAW-projecten (Delta Agrarisch 
Waterbeheer) die de waterkwaliteit gunstig beïnvloeden.

Opgenomen in begroting 2018 -

2
De opgave voor nutriëntenreductie, de bronnen en de effectieve 
maatregelen zijn in beeld.

Opgenomen in begroting 2018 -

2
Onderzoek ter voorbereiding op de aanwijzing en normering van overige 
keringen is afgerond.

Opgenomen in begroting 2018 -

2
Het onderhoud van stedelijk water in Zwartewaterland is overgedragen 
aan het waterschap, net als dat van de prioritaire wateren in 
Steenwijkerland en Beilen.

Opgenomen in begroting 2018 -

2

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.

Opgenomen in begroting 2018 -

2
Het beleid voor recreatief medegebruik en watererfgoed is opgesteld, 
waarbij rekening is gehouden met (uitgegaan is van) de kansen die dit 
onderwerp biedt om in verbinding te raken met de omgeving.

Beleid actualiseren Beperkt (er is huidig beleid)
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Programma Wanneer tevreden (begrote maatregelen 2017)
Realisatie in 2018
(van doelen 2017)

Invloed doelbereiking

3 De OAS Raalte is afgerond en er is een voorstel voor investeringen. Opgenomen in begroting 2018 -

3 OAS-en Heino en Hessenpoort zijn gestart. Opgenomen in begroting 2018 -

3
De voor 2017 in het uitvoeringsprogramma waterkwaliteits-spoor acties 
zijn uitgevoerd.

Wordt gerealiseerd, acties uitvoeren
-

3 Rioolvreemdwater is op hoofdlijnen in beeld voor het totale gebied. Opgenomen in begroting 2018 -

3
Controle meetapparatuur RWZI’s noordelijk deel gebied inclusief 
aanbevelingen is gereed.

Opgenomen in begroting 2018
-

3

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, dan treedt zij met de 
gemeente in overleg en maakt ze afspraken over het doelmatig oplossen 
van de afwijking.

Opgenomen in begroting 2018

-

3
De afnameverplichting in Staphorst is op orde door het ombouwen van 
de verbeterd gescheiden stelsels.

Wordt gerealiseerd
-

3
Er is gestart met de uitvoering van de eerste stappen van het plan van 
aanpak Assetmanagement.

Opgenomen in begroting 2018 -

4 Strategische personeelsplanning wordt concreet toegepast. Wordt per afdeling toegepast in 2018 -

4 In Rijn-Oost verband is een methode vastgesteld om de waardering van 
onze stakeholders periodiek inzichtelijk te maken.

Wordt niet gerealiseerd -

4 De dienstverleningsnormen worden toegepast in de organisatie. Worden in 2018 verder ontwikkeld -

4 Vanuit het innovatiebeleid worden concrete resultaten geboekt. Opgenomen in begroting 2018 -
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3. BIJLAGE VOORTGANG MAATREGELEN 2018

Deze grafiek maakt inzichtelijk in hoeverre de maatregelen die voor 2018 geprogrammeerd staan, op tijd gereed komen.

Afwijkingen op de planning voor maatregelen die nog niet eerder gemeld zijn en niet het gevolg zijn van externe oorzaken, worden voorzien van 
beheersmaatregelen. Dit om ervoor te zorgen dat het beleid op tijd tot het gewenste effect resulteert.
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Ambitie (begroting 2018) Programma Verwijzing Wanneer tevreden (2018) Indicator Toelichting 

Betere bescherming tegen hoogwater Veiligheid 2.2.2.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.

 

Er is gekozen het plan van aanpak voor de 
planuitwerkingsfase op te stellen na de 
marktbenadering, waarin WDOD een partner 
gaat zoeken om in gezamenlijkheid een plan 
van aanpak voor de planuitwerkingsfase op te 
stellen en het ontwerp te maken. Het plan van 
aanpak voor de planuitwerkingsfase wordt in 
2019 vastgesteld.

Een zichtbaar waterschap Watersysteem 3.2.3a

Opstellen bestuursdocument "beleid 
beheer en onderhoud in stedelijk gebied"; 
Overdracht van B&O in 20 systemen 
stedelijk water in Fluvius-gebied. 

 

Inventarisaties cq kostenramingen hebben 
meer tijd gekost dan verwacht en gezien impact 
gemeentes voor voorkeursbesluit DB is 
gekozen voor extra afstemmingsmoment met 
gemeentes wat de nodige tijd in beslag neemt. 

Een zichtbaar waterschap Watersysteem 3.2.4.a

We voeren een aantal 
voorbeeldprojecten voor klimaatadaptatie 
in de stad uit, samen met gemeenten, 
inwoners en overige actoren.

 

Er is voor een tiental projecten subsidie 
toegekend in 2017. Dit is minder dan verwacht. 
Inmiddels is de subsidieregeling op een aantal 
punten verruimd. Met enkele gemeenten - 
bijvoorbeeld Zwolle, Hoogeveen - zijn wel 
concrete projecten in voorbereiding (no-regret), 
waaraan wij een bijdrage leveren; datzelfde 
geldt voor een aantal voorbeeldprojecten 
van/met particulieren.

Ambitie (begroting 2018) Programma Verwijzing Wanneer tevreden (2018) Indicator Toelichting 

Effectieve en efficiënte behandeling 
afvalwater: Zuiveren voor een schoon 
en gezond watersysteem

Waterketen 4.2.1.d
OAS-en Heino, Hessenpoort en Dalfsen 
zijn afgerond en de investeringsplanning 
wordt hierop zo nodig aangepast.

 

De maatregelen die worden voorgesteld in de 
OAS-studies zijn het vertrekpunt voor het 
daadwerkelijk benutten van de gelden in de 
investeringsbegroting. Het moment dat dit 
gebeurd wordt in overleg met partners 
(gemeenten) bepaald. Mocht het nodig zijn dan 
vinden er aanpassingen plaats op de 
investeringsbegroting in zowel tijd als geld.
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4. BIJLAGE VOORTGANG LOPENDE INVESTERINGEN

Overzicht van de voortgang van de lopende investeringen. Er worden beheersmaatregelen getroffen voor afwijkingen in de planning of het financieel 
beheer bij lopende investeringen.
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Projecten Programma Tijd Geld Scope Risico Toelichting Duiding

Ruimte voor de Rivier 
(Zwolle)

Veiligheid     

De werkzaamheden (dijkverlegging en uiterwaarden 
vergraving) zijn afgerond. Conform de actuele begroting 
wordt er naar gestreefd om het project in 2018 
financieel/juridisch af te ronden (finale kwijting tussen 
Programmadirectie RvdR en WDODelta). Als gevolg van 
nog openstaande claims, is finale kwijting op dit moment 
echter niet mogelijk. Er kan geen goede voorspelling 
worden gedaan over de termijn waarop die claims af 
worden gedaan. De aannemer vordert nog een 
substantieel bedrag, dat volgens de actuele 
voortgangsinformatie tussen PDR/WDOD geheel door 
oorzaken van buitenaf zijn ontstaan (exogeen). Uitsluitsel 
over deze risico`s kan echter pas definitief worden 
verschaft, wanneer tot overeenstemming met de 
aannemer is gekomen. 

Bestuurlijk 
relevant

15013 Zorgplicht 
waterkeringen 
investeringen

Veiligheid

    

Een van de doelstelling voor het oprichten van 
geotechnische database wordt ingevuld met Geonis 
Blaeu. Deze is in 2017 gezamenlijk in Waterkracht 
verband opgepakt en in januari 2018 wordt de software 
aan de waterschappen beschikbaar gesteld. WDODelta 
heeft een positieve bijdragen kunnen leveren aan dit 
product.

Reeds gemeld in 
bestuursrapporta

ge 2017-2

10003 Aankoop 
ondergrond st. water 
Voorsterpoort Zwolle

WaterSysteem

    

De grondtransactie moet nog worden afgerond. Het 
initiatief hiervoor ligt bij externe partijen 
(projectontwikkelaar en de gemeente Zwolle). De 
grondtransactie is voorzien om die op te nemen in één 
akte samen met grondtransactie voor Oosterenk, 
Hessenpoort en Stadshagen. Nu die laatst genoemden 
niet tot een afronding komen, blijft Voorsterpoort ook nog 
liggen.

Externe oorzaken
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Projecten Programma Tijd Geld Scope Risico Toelichting Duiding

12005 
Aanschaf/vervanging 
materieel 2017

WaterSysteem

    

Het materieel is inmiddels binnen of besteld. Door 
problemen bij de leverancier is de kraan nog niet geleverd. 
De verwachting is dat levering in het eerste kwartaal van 
2018 plaatsvindt.

Externe oorzaken

16069 Voorbereiding 
aanpassing 
Breebroeksleiding

WaterSysteem

    

Vooruitlopend op de realisatiefase wordt een aantal 
onderzoeken uitgevoerd in de planuitwerking-fase (bijv. 
MER studie). Hiermee wordt bewerkstelligd dat de 
vergunningenprocedure ten aanzien van deze projecten 
tijdig kan starten en worden vertragingsrisico`s bij de 
uitvoerig beperkt. De kosten van deze maatregelen 
worden opgevangen binnen de post onvoorzien van het 
reeds vrijgegeven krediet. Naar verwachting zullen er zich 
bij de afronding van de voorbereidingsprojecten geen 
verdere risico`s voordoen, waardoor het lopende krediet 
via de begroting 2019 kan worden aangepast (vrijval post 
onvoorzien). 

Bestuurlijk 
relevant

16072 Voorbereiding 
aanpassing 
waterlichaam 
Marswetering

WaterSysteem

    

Bestuurlijk 
relevant

16080 Voorb.aan. WL 
Zandwetering Olst 
midden en Wijhe

WaterSysteem

    

Bestuurlijk 
relevant

16021 WOM-54 Verb. 
watersysteem Nijeveen 
Kolderveen civ

2

    

Het Watergebiedsplan met daarin opgenomen het 
peilbesluit en het projectplan is in procedure genomen. Er 
zijn een aantal zienswijzen binnen gekomen. Uw 
Algemeen Bestuur heeft het Dagelijks Bestuur verzocht 
om te onderzoeken, of het mogelijk is om (deels) tegemoet 
te komen aan de door grondeigenaar geuitte bezwaren. 
De uitkomst van de lopende gesprekken (o.a. met de 
provincie Overijssel) is geagendeerd voor het Algemeen 
Bestuur van 10 juli 2018. De mogelijkheid bestaat dat er 
meer maatregelen gewenst zijn dan in het krediet 
voorzien. Inmiddels is er een subsidie toegekend van ca. 
2,8 mln. voor de realisatie van dit project. 

Externe oorzaken 
(en al gemeld in 

berap 2017-1
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Projecten Programma Tijd Geld Scope Risico Toelichting Duiding

15015 Planuitwerking 
Waterveiligheid 
Kampereilanden

Veiligheid

    

Voor de planuitwerking en realisatie van de Gebiedseigen 
variant wordt één (nieuw) krediet aangevraagd (15 mei in 
AB). In het huidige krediet is de MOR reeds 
overschreden. Het (nieuwe) krediet dat wordt 
aangevraagd is geraamd vanaf januari 2018 waarmee de 
kostenoverschrijding van dit krediet zal worden 
verrekend. 

Begin november 2017 is gebleken dat de Provincie 
Overijssel geen extra geld beschikbaar zal stellen voor de 
realisatie van de Robuuste variant. Op 1 februari 2018 is 
in bestuurlijk overleg vastgesteld dat:
- de gebiedseigen variant een haalbaar en betaalbaar 
alternatief is en dat deze verder uitgewerkt moet worden 
tot een realiseerbaar ontwerp
- De Provincie Overijssel zijn beschikte subsidie van 
maximaal 2,4 miljoen euro beschikbaar houdt .
- Het waterschap neemt in overweging om de aanleg van 
een fietspad mogelijk te maken door de partiële 
verbreding van de kade.

Reeds apart 
bestuursvoorstel 

(15 mei)

16096 
Waterbodemsanering 
Achtergracht + 
Thorbeckegracht

WaterSysteem

    

De uitvoering van het project heeft geleid tot onenigheid 
met de aannemer, uitmondende in een rechtzaak. De 
rechtbank heeft het waterschap in eerste aanleg het 
ongelijk gesteld. Als gevolg van de uitspraak heeft een 
overschrijding van het bruto krediet plaatsgevonden en is 
de MOR aangesproken. Het waterschap is in hoger 
beroep gegaan tegen het feit dat er meer kosten worden 
gemaakt. In december 2017 is er een rechtszitting 
geweest. De rechter heeft partijen opgedragen wederom 
met elkaar in gesprek te gaan. Dit gesprek heeft geen 
oplossing geboden. Thans is het hoger beroep weer 
opgestart. 

Reeds gemeld in 
bestuursrapportage 

2017-1

16103 Voorbereiding 
brongebied Oude Diep / 
ZON pilot

WaterSysteem

    

Het zoeken naar een gedragen oplossing/ontwerp kost 
meer tijd dan voorzien. Ook juridische trajecten 
(vergunningen/bestemmingsplannen) nemen steeds meer 
doorlooptijd in beslag, door een toenemend zakelijkere 
opstelling tussen overheden onderling. We zetten actie op 
versnelling in de realisatiefase en bij toekomstige 
voorbereidingsprojecten wordt met bovengenoemde 
ontwikkelingen rekening gehouden. 

Externe oorzaken
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Projecten Programma Tijd Geld Scope Risico Toelichting Duiding

16111 Overdracht sted 
water 
Westerbouwlanden 
Noord

WaterSysteem

    

De overdracht stedelijk water Westerbouwlanden-Noord 
is in een acte opgenomen, tesamen met de overname 
van De Grift III en Nieuwlanden II. De ondertekening van 
de acte heeft vertraging opgelopen.

Externe oorzaken

16116 Planvoorbereiding 
div waterbergingen 
Raalte Staphorst

WaterSysteem

    

Uit haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat het aantal 
potentiele locaties voor waterberging in eerste instantie 
beperkt blijft tot één locatie bij Den Aalerdinck. Er zal 
worden onderzocht of er nog meer mogelijke locaties zijn 
om effectief een waterberging te realiseren. 

Bestuurlijk relevant

16134 Baggeren 
Linthorst Homankanaal 
Middenraai 2017

WaterSysteem

    

Tijdens de uitvoering is er sprake gebleken van een 
aantal tegenvallers. Een archeologische vondst, het 
aantreffen van een olievat en bovenmatig puin in de 
bagger leidt tot meer kosten dan voorzien. Er is een 
voorstel opgesteld voor de verhoging van het krediet.

Externe oorzaken

17011 Renovatie 
tussengemaal RWZI 
Deventer

Waterketen     

Bij ingebruikname van de aanpassingen aan de RZWI 
bleken de kleppen niet te voldoen. Er hebben inmiddels 
herstelwerkzaamheden plaatsgevonden. Daarbij was het 
noodzakelijk om substantieel langer dan begroot een 
pomp te gebruiken om het zuiveringsproces doorgang te 
laten vinden. Dit leidt tot een kredietoverschrijding

Bestuurlijk relevant

18036 Renovatie 
leidingkoker RWZI 
Zwolle

Waterketen     

Bij de renovatie van de leidingkoker bleek de koker meer 
schade te hebben dan oorspronkelijk ingeschat. De 
aanneemsom valt hierdoor hoger uit, waardoor het krediet 
marginaal overschreden wordt. Vanwege interne 
administratie binnen het waterschap worden zijn er 
daarnaast meer loonkosten die op het krediet drukken 
dan begroot. Dit wordt gecompenseerd door een dalende 
utiputting van de exploitatiebegroting. De 
werkzaamheden zijn ook marginaal vertraagd en worden 
nu uitgevoerd in februari-maart 2018. De MOR is 
toereikend om de meerkosten te dekken.

Reeds gemeld in 
bestuursrapportag

e 2017-2
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5. SPECIFICATIE AFWIJKINGEN T.A.V KASSTROMEN INVESTERINGEN

Bij de analyse van de cashflow (de uitgaven die we in 2018 naar verwachting gaan doen) worden de begrootte bedragen vergeleken met de verwachte 
werkelijke uitgaven.
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Nr. Project Berap-1 2018 Begroting Verschil Toelichting

 Programma 1     

1 Planuitwerking + Realisatie 
Waterveiligheid 
Kampereilanden

3.000.000 3.100.000 -100.000 De prognose is dat de kosten in 2018 net iets lager uitvallen als 
begroot.

2 HWBP Verkenning Zwolle 425.000 600.000 -175.000 De prognose is dat de totale kosten van de verkenning lager 
uitvallen dan begroot doordat de risicoreservering niet volledig 
hoeft te worden aangesproken.

3 Klepkering Kampen Midden - 300.000 -300.000 Project wordt in 2018 opgestart en is complex vanwege weg- en 
brugfunctie. In 2018 vindt de planuitwerking plaats in 
samenspraak met gemeente. Uitvoering wordt in 2019 
voorzien. Het krediet voor de planuitwerking wordt dit jaar nog 
aangevraagd. Omdat er nog geen krediet is kan er vooralsnog 
geen cashflowprognose worden afgegeven. In de volgende 
Berap zal dit waarschijnlijk een ander beeld geven.

4 Stenendijk Hasselt - 400.000 -400.000 Er is voorjaar 2018 opnieuw een subsidie aangevraagd (in 2017 
is de aanvraag niet gehonoreerd). Uitsluitsel over toekenning 
daarvan wordt in juli 2018 verwacht. Aansluitend wordt een 
besluit genomen dit jaar nog uitvoeren of evt. samenloop met 
de HWBP-dijkversterking van de Stenendijk. In de volgende 
Bestuursrapportage kan de situatie dus flink veranderd zijn. 

5 Zwolle (planuitwerking) 1.300.000 750.000 550.000 Op 3 april 2018 is middels het inkoopbesluit gekozen voor een 
vroege marktbenadering (vooruitlopend op de planuitwerking). 
Dat leidt tot extra uitgaven (onder meer t.b.v. 
aanbestedingsprocedure) die anders na de planuitwerking in 
2020 waren voorzien.

  Totaal programma 1 4.725.000 5.150.000 -425.000  
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Nr. Project Berap-1 2018 Begroting Verschil Toelichting

 Programma 2     

1 Diverse waterbergingen 
gemeente Raalte en 
Staphorst (9,4 ha)

75.000 500.000 -425.000 Door voortschrijdend inzicht t.a.v. de NBW en KRW opgave zijn 
enkele percelen uit de grondbank bij nadere analyse 
onvoldoende geschikt gebleken voor inrichting als 
waterberging. 

2 Voorbereiding Water op 
Maat projecten 2018

555.000 660.000 -105.000 Voor de voorbereiding van een 13-tal Water op Maat projecten 
is begin 2018 gezamenlijk 1 krediet aangevraagd. Deze 
projecten worden volgtijdelijk opgepakt, hier is in de begroting 
geen rekening gehouden. Vooralsnog verschuift de eindmijlpaal 
niet. 

3 Het oude diep (xxx) 750.000 500.000 250.000 het zoeken naar een gedragen oplossing/ontwerp kost meer tijd 
dan voorzien en juridische trajecten 
(vergunningen/bestemmingsplannen) kosten steeds meer tijd 
door toename zakelijke opstelling tussen overheden. We zetten 
actie op versnelling in de realisatiefase en bij toekomstige 
voorbereidingsprojecten wordt met bovengenoemde 
ontwikkelingen rekening gehouden.

4 WOM Uitvoeren 'Water op 
maat'-programma 
stadsontwikkeling 
Nieuwveenselanden, 
Nijeveen/Kolderveen

115.000 300.000 -185.000 Kredietvoorstel voor realisatie is, zoals besproken in het AB van 
13 maart, aangehouden. Vertraging in de planuitwerking als 
gevolg van ontbreken grondpositie. Jaar van oplevering jaar 
schuift naar achteren. 

5 Marswetering, uitvoering 
fase 2, uitvoering

- 500.000 -500.000 De voorbereiding duurt langer vanwege het vergunningstraject 
en conditionerende onderzoeken. De start van de realisatie is 
daardoor later en schuiven de uitgaven een jaar naar achteren. 
Het jaar van opleveren, en daarmee start kapitaallasten, 
verandert echter niet. 

6 Voorbereiding realisatie 
gemalen 
Galgenrak/Streukelerzijl 

- 100.000 -100.000 Voorbereiding van gemaal Galgenrak en Streukelerzijl schuift 
naar achteren. Hiervoor dient eerst de verkenning afgerond te 
worden.
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Nr. Project Berap-1 2018 Begroting Verschil Toelichting

 Programma 2  

7 Waterhuishoudkundige 
voorzieningen polder 
Koekoek

565.000 - 565.000 Project is na vaststelling begroting gekoppeld aan project 
Regionale waterkering Koekoek - IJsseldijk. Realisatie gepland 
2016 - 2020.

8 Revisie peilregulerende 
kunstwerken 

1.200.000 400.000 800.000 Cashflow verschuiving 2017 naar 2018 inclusief aanvullend 
krediet voor Oldenhave en Nijensleek.

9 Gemaal de Broekhuizen 2.480.000 1.500.000 980.000 Het project verloopt volgens planning. Naar verwachting vind er 
een versnelling van uitgaven plaats van 2019 naar 2018. 

10 WOM polders Scheerwolde 
fase 3 

2.240.000 2.000.000 240.000 Het project verloopt volgens planning. Naar verwachting vind er 
een versnelling van uitgaven plaats van 2019 naar 2018. 

11 Baggeren / Groot 
onderhoud kanalen: 
Linthorst Homankanaal 
(totale lengte 7,5 km)

975.000 655.000 320.000 Onvoorziene risico's zijn opgetreden, hiervoor wordt een 
kredietverhoging aangevraagd.

12 Renovatie gemalen 
Bremmelerstraat, Adsum, 
Zwaantje (incl. Gemaal 
Stroink: vervanging 
besturingssysteem

6.040.000 5.087.000 953.000 Zoals in het AB van 6 februari is behandeld, is voor de objecten 
die in 2018 worden opgepakt meer geld nodig dan begroot. In 
de begroting is uitgegaan van een gemiddelde mix van grote en 
kleinere objecten terwijl tussen de geprioriteerde objecten voor 
2018 naar verhouding meer grote objecten zitten.

  Totaal programma 2 14.995.000 12.202.000 2.793.000  
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Nr. Project Berap-1 2018 Begroting Verschil Toelichting

 Programma 3     

1 Aanpassen 6 persleidingen 
2017-2018 

398.427 680.000 -281.573 Project is bij de kredietaanvraag begroot op areaal-kentallen. 
Door de huidige fase van het werk (uitvoering) blijkt dat de er 
minder werkzaamheden uitgevoerd moeten worden om de 
doelstellingen te behalen.

2 Uitbr. biologische capaciteit 
RWZI Kampen wtb/el

6.819.922 7.786.000 -966.078 Project is bij de kredietaanvraag begroot, inclusief risicobuffers. 
Door de huidige fase van het werk (uitvoering) kunnen de 
risicobuffers omlaag bijgesteld worden. 

3 Optimalisatie slibgisting 
RWZI Zwolle 

4.900.000 2.900.000 2.000.000 Er is een cashflowverschuiving van kosten van 2017 naar 2018. 
Het project wordt binnen krediet en tijd afgerond.

  Totaal programma 3 12.118.349 11.366.000 752.349  

Het bewaken van de jaarlijks begrootte uitgaven is vooral zinvol bij organisaties die een kasstelsel hanteren, zoals het Rijk. Wij hebben meer baat bij het 
bewaken van het krediet en het op tijd gereed komen van maatregelen en investeringen. 
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6. AFWIJKINGEN GOEDEREN EN DIENSTEN

Kostensoort
Waterveilighei
d Watersysteem Waterketen M&O Totaal I/S Toelichting

Extrapolatie van 
bestedingen 0 0 -423.000 0 -423.000 S

De gewenste budgetreductie t.a.v. de 
bestedingen verbonden aan het 
zuiveringsproces bleek bij extrapolatie niet 
haalbaar.

Ontvangst afkoopsom 
Zedemuden 0 580.000 0 0 580.000 I

Het bestuur heeft besloten overeen te 
komen het gemaal Zedemuden in 2018 
over te nemen, onder de voorwaarde dat 
er een (eenmalige) afkoopsom wordt 
betaald.

Belastingen voorgaande 
jaren 0 0 0 700.000 700.000 I

In 2018 zal een inhaalslag worden 
gemaakt m.b.t. het doen van aangiftes 
m.b.t. de omzetbelastingen (voorgaande 
jaren).

Grens overschrijdend 
afvalwater 0 0 120.000 0 120.000 S

Er is een nieuwe overeenkomst met 
Waterschap Hunze en Aa`s, waarbij 
tariefafspraken zijn gemaakt over het door 
WDODelta aanleveren van 
Grensoverschrijdend Afvalwater. De 
afspraken leiden tot een voordeel.

Onderhoudslasten 
installaties  0 100.000 0 100.000 I

De onderhoudskosten voor de WKK Zwolle 
worden het eerste jaar meegenomen in de 
nazorgfase en vanuit het budget van de 
investering bekostigd.

Verwachte lasten Aqualysis 0 100.000 0 0 100.000 S

De jaarrekening 2017 van Aqualysis toont 
een bestendige trend, waaruit blijkt dat 
deelnemers (gemiddeld) het 
productievolume te laag begroten. Dit 
leidt jaarlijks tot een verwachte positieve 
afrekening.
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Kostensoort Waterveiligheid Watersysteem Waterketen M&O Totaal I/S Toelichting

Onderhoudskosten bruggen 0 140.000 0 0 140.000 I

In de begroting is rekening gehouden met 
beperkte kosten voor het plegen van 
incidenteel onderhoud aan bruggen, 
alsmede kosten voor het overdragen van 
bruggen. Tot op heden is er nog geen 
besluitvorming gepasseerd m.b.t. de vraag 
of en wanneer bruggen overgedragen 
worden aan derden. Ook is er nog geen 
aanleiding geweest tot het plegen van 
onderhoud.  

Onderzoekskosten 
watersysteembeheer 0 -150.000 0 0 -150.000 I

Verbonden aan de beleidsharmonisatie 
wordt in kaart gebracht in hoeverre het 
wenselijk is om werkzaamheden zelf te 
doen of uit te besteden. Daarnaast wordt 
ernaar gestreefd om voor onze assets 
beter in beeld te krijgen, welke 
onderzoekskosten daarvoor worden 
verwacht. Beide activiteiten zijn niet 
gebudgetteerd in 2018.

Aankoop software 0 0 0 161.000 161.000 I

In overeenstemming met de bevindingen 
van de accountant is vastgesteld, dat er 
abusievelijk 161.000 euro lasten in 2017 
zijn verantwoord die zien op het boekjaar 
2018. Dit leidt tot een incidenteel 
voordeel.
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Kostensoort Waterveiligheid Watersysteem Waterketen M&O Totaal I/S Toelichting

Algemene verordening 
gegevensbescherming 0 0 0 -30.000 -30.000 S

De nieuwe privacywet (AVG) heeft 
consequenties voor het waterschap. Om 
aan de AVG te kunnen voldoen zijn 
benodigd: een Functionaris voor de 
Gegevensbescherming (rol vraagt ca. 0,2 
fte). Bovendien dienen verschillende 
Privacy Officers te worden benoemd (rol 
vraagt ca. 0,3 fte) en moet iedere 
medewerker zijn werkprocessen 
aanpassen aan de nieuwe wetgeving 
(vraagt ca. 0,5 fte). De kosten voor 
opleiding en het uitvoeren van een 
zogenoemd gegevensbeschermings-
effectbeoordeling (DPIA) worden geschat 
op €30.000,- in 2018. Structurele effecten 
van deze ontwikkeling worden nog nader 
onderbouwd en in de begroting 2019 
opgenomen.

Overige afwijkingen 
(extrapolatie) 155.000 783.000 341.000

-
495.000 784.000 I/S

Het betreft hier een saldo van diverse 
kleine budgetten, waarvan de 
bestedingsverwachting gebaseerd is op de 
realisatie uit de jaarrekening 2017

Totaal 155.000 1.453.000 138.000 336.000 2.082.000   
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7. FINANCIËLE ANALYSE, CONCLUSIES EN BELASTINGOPBRENGSTEN

Verdere toelichting bij de presentatie:

 

 

Bestuursrapportage 2018-1, Q1 2018

De financiële analyse laat de financiële verwachtingen 
zien voor de verschillende soorten kostendragers.

Per programma zijn de financiële verwachtingen 
uitgesplitst.
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De oorzaken en ontwikkelingen achter de financiële 
verwachtingen worden hier weergegeven.

Hoe de financiële resultaten zich in de toekomst zullen 
ontwikkelen, is bij een aantal onderwerpen onzeker.
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Gezien de financiële verwachtingen, zijn deze conclusies 
te trekken.

De begrootte opbrengsten en kwijtscheldingen van de 
systeemheffingen van 2018 en voorgaande jaren worden 
vergeleken met de verwachte opbrengsten.
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De begrootte opbrengsten en kwijtscheldingen van de 
zuiveringsheffingen van 2018 en voorgaande jaren 
worden vergeleken met de verwachte opbrengsten.
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8. BIJLAGE: EDUCATIE ACTIVITEITEN

De doelen uit het actieplan educatie zullen naar verwachting ook dit jaar gerealiseerd worden. Naast het geven van gastlessen sluiten we aan bij 
initiatieven vanuit partners en staan we bij grote (water gerelateerde) evenementen. Onderstaand worden de activiteiten in de maanden januari t/m mei 
opgesomd:

 In januari zijn we aanwezig geweest bij een bewoners initiatief (Klusiness) in de wijk Stadshagen in Zwolle. Verschillende klussen/activiteiten zijn 
besproken.

 In februari is het jeugdwaterschap te gast geweest bij waterschap Delfland. Tijdens deze bijeenkomst is Anna Spijkervet gekozen tot 
jeugddijkgraaf.

 Begin februari hebben we een groep docenten en studenten van het Thorbecke college uit Zwolle ontvangen in het dijkmagazijn in Kampen 
tijdens het programma Bèta beroepen in de klas. Dit programma wordt georganiseerd door hogeschool Windesheim.

 Op 17 maart is het waterschap aanwezig geweest bij de gemeentedag van de gemeente Zwartewaterland. Met de watertafel zijn bewoners 
geïnformeerd over klimaat bewust wonen, leven en werken.

 Eind maart hebben we meegedaan aan Hoogeveen on Stage. Hier konden de vmbo leerlingen en docenten kennis maken met verschillende 
banen. Op 29 maart heeft een muskusrattenvanger twee jonge studenten mee op pad genomen om hun werkveld en activiteiten te laten zien. 

 Anna Spijkervet was 28 maart aanwezig bij de regiofinale van Vakkanjers op het Deltion College in Zwolle. Opdrachtgever is de Unie van 
Waterschappen. Scholen uit heel Nederland strijden op 14 juni tegen elkaar tijdens de finale in Utrecht.

 Op 2, 3, en 4 april waren we aanwezig bij Sail Kampen. Op IJsselkade hebben we 25 meter ingericht met een pop-up museum. Verder konden 
bezoekers mee met vier boottochten (voor elk 100 man) en stonden we bij de Kids Science Lab. Bij Sail Kampen kwamen meer dan een kwart 
miljoen bezoekers.

 Op donderdag 12 april brachten 40 meisjes van vijf scholen uit de regio een bezoek aan het dijkmagazijn in Kampen (Girlsday). Een dag bol van 
activiteiten waarbij de leerlingen zelf de handen uit de mouwen staken met het bouwen van een mobiele waterkering. Het bezoek was onderdeel 
van de landelijke Girlsday: een initiatief van VHTO voor meisjes van 10 tot 15 jaar. VHTO is het landelijke expertisebureau meisjes/vrouwen en 
bèta/techniek en zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten.

 Op 20 april hebben we een aantal workshops gegeven tijdens het 600-jarige bestaan van het gymnasium Celeanum in Zwolle.

 Op zaterdag 21 april hebben we samen met Waterschap Vechtstromen, studenten van de Sportvisacademie Zwolle en Sportvisserij Oost-
Nederland de Wereldvismigratiedag georganiseerd op Camping de Koeksebelt in Ommen.
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 25 april is onze jeugdbestuurder Anna Spijkervet beëdigd tot Jeugddijkgraaf van Nederland.

 Eind april hebben we meegedaan aan de week van de Techniek in Deventer. Basisschool leerlingen hebben een bezoek gebracht aan de 

rioolwaterzuivering.

 Er is een expeditie geweest voor het Leerpad water: 30 leerlingen van de RSG uit Steenwijk. In dit project werken we samen met 

waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe.

 In de periode januari tot en met april 2018 hebben 1846 mensen een excursie gehad op een rwzi of bij een project. Er zijn twee technasium 

opdrachten uitgevoerd in Beilen en Hoogeveen. In totaal hebben 80 leerlingen een opdracht voor het waterschap uitgevoerd.

 Tijdens de Week van ons water (5 tot en met 13 mei) hebben we twee activiteiten gehad:

 Op 5 mei was het waterschap aanwezig bij het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Hier was een ‘betere wereld plein’ met meerdere partners 

opgezet. Meer dan 140.000 bezoekers zijn naar het festival gekomen. Meer dan 900 kinderen bezochten onze activiteiten (o.a. VR-brillen 
en watertafel).

 Op 12 mei hebben we drie gemalen opengesteld voor bezoekers. Gemaal Stroink gemaal Zedemuden en gemaal Veneriete.

 Eind mei zijn we aanwezig geweest bij de Adviseurs van de Toekomst in het provinciehuis in Zwolle. Dit jaar hebben we voor het eerst 

meegeholpen met de organisatie van het Event.
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