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ONDERWERP 
Jaarstukken 2017  
 
 
VOORSTEL 

1. Kennis te nemen van het accountantsverslag en de controleverklaring.  
2. De jaarstukken 2017 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp. 
3. Het positieve exploitatiesaldo, een bedrag van € 3.095.572, van de taak watersysteembeheer 

toevoegen aan de egalisatiereserve watersysteembeheer. 
4. Het negatieve exploitatiesaldo van de taak zuiveringsbeheer, een bedrag van € 256.923, te 

onttrekken aan de egalisatiereserve zuiveringsbeheer.  
 
 
SAMENVATTING 
Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2017 van Waterschap Drents Overijsselse Delta aan. 
Het financiële resultaat in 2017 is een exploitatie overschot van € 2,8 mln. In de primitieve begroting is 
uitgegaan van een tekort van € 5,0 mln. te dekken door een onttrekking aan de bestemmingsreserves 
voor tariefsegalisatie. Het financieel resultaat is derhalve € 7,8 mln. voordeliger dan begroot. Dit 
resultaat stemt overeen met de 2e Bestuursrapportage welke in november 2017 is behandeld in het 
algemeen bestuur. De jaarrekening is door de accountant voorzien van een goedkeurende verklaring. 
 
De effecten van eerdere rapportages over het jaar 2017 zijn zoveel mogelijk meegenomen in de 
begroting 2018 en meerjaren 2019-2021. N.a.v. de 2e Bestuursrapportage 2017 is de begroting 2018 
en meerjaren 2019-2021 reeds met € 5,0 mln. naar beneden bijgesteld. Met name voor de Goederen 
en Diensten, zoals externe adviezen, kosten laboratorium onderzoek, scholing en opleiding, en 
onderhoudskosten. 
Ten tijde van het opstellen van de begroting 2017 (medio september 2016) waren de exacte 
uitwerkingen van de fusie en de jaarrekening 2016 nog niet helemaal scherp. Dit heeft er toe geleid 
dat de begroting 2017 voor sommige elementen nog op een relatief hoog abstractieniveau is 
onderbouwd. In 2017 is de organisatie verder gegaan met het harmoniseren van het beleid, wat voor 
sommige onderdelen meer tijd heeft gekost dan verwacht. Dit heeft geleid tot een groter voordelig 
resultaat. Op alle programma’s is een voordelig resultaat behaald. 
 
 
BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN  
Het jaarverslag bevat de programmaverantwoording en de financiële beschouwingen over het 
afgelopen begrotingsjaar. De jaarrekening is een financieel verantwoordingsdocument, waarin de 
balans en de exploitatierekening zijn opgenomen. Deze wordt samen met het jaarverslag ter 
vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur. 
 
De accountant geeft naast het getrouwheidsoordeel ook een oordeel over de financiële rechtmatigheid 
van de totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties. Daarnaast geeft deze middels zijn 
controleverklaring een oordeel over de getrouwheid en financiële rechtmatigheid van de jaarrekening. 
De jaarrekening is geheel financieel van aard. 
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Administratieve Restant

Betreft Verschil verschuiving verschillen

Personeelslasten -2,6                           1,6                            -1,0                          

Goederen en Diensten 7,8                            -1,6                           6,2                            

Kapitaallasten 3,3                            -                            3,3                            

Onvoorzien 0,2                            -                            0,2                            

Totaal exploitatielasten 8,7                            -                            8,7                            

De accountant heeft een goedkeurende verklaring verstrekt, ook op het aspect rechtmatigheid.  
Met betrekking tot inkoop zijn er wel twee onrechtmatigheden geconstateerd.  
Deze onrechtmatigheden komen voort uit onze rechtsvoorgangers en zijn beide vorig jaar ook 
opgenomen in het accountantsverslag. M.b.t. deze onrechtmatigheden (datalijnen en tankpassen) zijn 
er reeds aanbestedingen geweest. Het omzetten van de lijnen vergt veel tijd; de verwachting is dat 
pas eind 2018 alle lijnen zijn overgezet.  
Daarnaast is er een kredietoverschrijding bij één project (renovatie tussengemaal RWZI Deventer), 
waar geen aanvullend krediet voor is aangevraagd.  
Verder zijn er enkele facturen geheel verantwoord op 2017, terwijl € 248.000 betrekking heeft op 
2018. Dit zijn bijvoorbeeld licentiekosten welke halverwege het jaar zijn betaald over de periode juni 
2017 t/m mei 2018. Nu is de hele factuur ten laste van 2017 gebracht in plaats van een deel.  
De jaarverslaglegging en het accountantsverslag zijn, conform de bepalingen in de Waterschapswet, 
twee weken voor de behandeling in het algemeen bestuur ter inzage gelegd.  
  
 
FINANCIËLE BESCHOUWINGEN  
Het exploitatieresultaat over 2017 is € 7.865.649 voordelig ten opzichte van de begroting. In de 
financiële beschouwing worden eerst de belangrijkste afwijkingen op de exploitatie lasten toegelicht 
en vervolgens de afwijkingen op de inkomsten.  
 
Exploitatielasten  
De exploitatielasten zijn € 8,7 miljoen lager uitgevallen dan begroot: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnen de programma’s zijn er enkele verschuivingen geweest tussen kostensoorten. Deze 
verschillen worden hieronder verder niet toegelicht. De afwijking van € 8,7 miljoen bestaat uit 
autonome ontwikkelingen (inclusief vertragingseffecten veroorzaakt door derden) en eigen keuzes.  
 
De voordelen uit autonome ontwikkelingen bedragen € 3,8 mln. en bestaan onder andere uit lagere 
rentelasten, lagere bijdragen aan verbonden partijen en gunstige aanbestedingen. 
 
De eigen keuzes bestaan uit afwijkingen waar we tevreden over zijn (voordeel € 1,6 mln.) en waar we 
niet tevreden over zijn (voordeel € 3,3 mln.). We zijn onder andere positief over de gemaakte keuzes 
m.b.t. afwachting van beleid alleen hoogstnoodzakelijke vervanging en onderhoud, verdere 
digitalisering van werkzaamheden en boekwinst op verkoop van gronden. 
 
We zijn niet tevreden over voordelen m.b.t. lagere kapitaallasten welke voortkomen uit vertraging 
projecten 2016 en onzuiverheden in de begroting. 
 
Inkomsten  
De inkomsten uit de heffingen vielen € 0,7 miljoen nadelig uit. Voor Watersysteembeheer was een 
voordeel van € 0,6 mln, welke grotendeels verklaard wordt door een pessimistische raming voor de 
categorie ingezetenen en gebouwd. Voor Zuiveringsbeheer was het nadeel, ad € 1,1 mln., 
grotendeels te verklaren door achterblijvende zuiveringsheffing bedrijfsruimten, wat wordt veroorzaakt 
door verbeterde bedrijfsprocessen rond afvalwater van een aantal zuivelbedrijven. Met betrekking tot 
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voorgaande jaren is er nadeel voor Watersysteembeheer (€ 0,5 mln.) en een voordeel voor 
Zuiveringsbeheer (€ 0,4 mln.). 
 
Investeringen 
Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft in 2017 in totaal € 35,0 mln. geïnvesteerd. Dit betekent 
een realisatie van 50% ten opzichte van de begrote bruto-investeringen van € 70,0 mln. Hiermee 
blijven we ver achter ten opzichte van de geprognosticeerde kasstroom op jaarbasis. Bij de 2e 
Bestuursrapportage was geprognotiseerd dat er € 38,8 mln. zou worden geïnvesteerd in 2017. Het 
realiseren van minder bestedingen betekent echter niet altijd dat we onze ambities (onbedoeld) 
vertraagd realiseren. Lagere bestedingen worden ook veroorzaakt door nieuwe inzichten in de nut en 
noodzaak van bestedingen. Sommige investeringen blijken niet langer benodigd of zijn anders 
geprioriteerd (begrote kasstroom op jaarbasis van € 4,4 mln.). 
In de begroting 2017 zijn er voorgenomen projecten opgenomen, van deze projecten zou in 2017 een 
kredietaanvraag aan het bestuur worden voorgelegd. Op deze voorgenomen projecten is er € 15,4 
mln. uitgegeven, terwijl er een kasstroom van € 49,9 mln. was begroot. 
Wanneer er door het bestuur is ingestemd met de kredietaanvraag dan wordt het project in de 
volgende jaarschijf opgenomen onder de lopende projecten. Voor deze lopende projecten was in 2017 
een kasstroom van € 20,1 verwacht en uiteindelijk is er € 19,6 werkelijk uitgegeven. 
 
Voorstel tot bestemming van het resultaat 
Voorgesteld wordt om het positieve resultaat over 2017 ad € 2.838.649 als volgt te bestemmen: 

 
 
Voorgesteld wordt om het resultaat van de beide taken toe te voegen of te onttrekken aan de 
bestemmingsreserves tariefsegalisatie. 
 
 
BESTUURLIJKE BEOORDELING EN ONTWIKKELINGEN 
Programma Veiligheid 
Ten aanzien van de zorg voor de waterveiligheid in Zuid-West Drenthe en West-Overijssel zijn de 
volgende onderwerpen in het bestuur aan de orde geweest. Doel is dat inwoners veilig kunnen wonen, 
werken en recreëren. Wij willen overstromingen voorkomen, slachtoffers vermijden en de schade 
zoveel mogelijk beperken. 
  
Het project Kampereilanden is heroverwogen, er is een alternatieve oplossing gezocht voor een 
eerder voorgelegd ontwerp. De bij deze eerder voorgelegde variant behorende voorspelde kosten 
waren gezien de maatschappelijke meerwaarde te hoog. Er is daarna door WDODelta gewerkt aan 
een variant met gebruik van gebiedseigen grond.  
 
Het waterschap WDODelta heeft een forse opgave in het HWBP. In november 2016 heeft het 
Dagelijks Bestuur van WDODelta de uitvoeringskaders (leidende principes en uitgangspunten) 
vastgesteld t.b.v. deze schaalsprong. Hierbij is besloten dat de invulling van de capaciteitsbehoefte 
tijdig en dekkend moet zijn voor verantwoorde invulling van de realisatie van de HWBP-opgave. Daar 
waar het kan benutten we onze eigen organisatie voor het HWBP. Alleen voor de capaciteitsbehoefte 
van rollen die circa 5 jaar of langer worden voorzien, wordt de vaste formatie uitgebreid. Het DB heeft 
ingestemd met het werven van de benodigde vaste formatie en flexibele formatie voor 2017. 
 
De opgave voor het HWBP kent door de wijze waarop het gefinancierd wordt financiële risico’s voor 
de organisatie in geval tegenvallers optreden die onvoorzien zijn. Wij hebben daarom een adviesraad 
van gezaghebbende personen op de thema’s inhoud, proces, markt en omgeving ingesteld. Het doel 
van de adviesraad is het geven van strategisch advies aan directie en het bestuur. De adviesraad 
HWBP richt zich op de vraag of we de ‘goede dingen doen’ en geeft daarbij onafhankelijk advies. 

Toevoeging bestemmingsreserve tariefsegalisatie Watersysteembeheer 3.095.572               

Onttrekking bestemmingsreserve tariefsegalisatie Zuiveringsbeheer -256.923                 

2.838.649               
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Gedacht kan worden aan het adviseren bij belangrijke besluitvormingsmomenten, op verbeteringen 
t.a.v. de WDODelta programmering en om de beheersing van het programma als geheel te 
verbeteren. 
 
Het Projectplan “Waterkering De Koekoek - IJsselmuiden” is na terinzagelegging vastgesteld. Uit 
toetsing blijkt dat de waterkering rondom polder De Koekoek voldoet, met uitzondering van een traject 
van deze kering aan de westzijde van De Koekoek. Er is een hoogtetekort. Hierdoor stroomt tijdens 
een extreme neerslaggebeurtenis water vanuit polder Mastenbroek naar polder De Koekoek, 
waardoor wateroverlast en schade ontstaat in het glastuinbouwgebied. Het doel van het projectplan is 
de waterkering te sluiten en te laten voldoen aan de gestelde norm voor wateroverlast 1/100 jaar, 
uiterlijk eind 2018. Deze specifieke norm is opgenomen in het Waterbeheerplan 2016-2021. 
 
Het Voorkeursalternatief (VKA) van het HWBP project Stadsdijken Zwolle is vastgesteld door het 
bestuur. Het voorgestelde Voorkeursalternatief Stadsdijken Zwolle betreft een dijkversterking. Ruim 
7,5 kilometer van de dijk langs de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water tot aan 
de Vecht, voldoet niet aan de waterveiligheidseisen die vanaf 1 januari 2017 van kracht zijn. In de 
verkenningsfase van het project Stadsdijken is gekeken naar mogelijkheden om deze dijken voor 
2050 aan de gestelde normen te laten voldoen. WDODelta heeft zowel de mogelijkheid van een 
dijkversterking als de systeemmaatregel Zwartewaterkering onderzocht. De beide 
oplossingsrichtingen zijn tegen elkaar afgewogen op de thema’s techniek, impact op omgeving en 
kosten Om tot één VKA voor het project Stadsdijken Zwolle te komen, moest een keuze uit één van 
beide voorkeursalternatieven gemaakt worden. Het DB heeft het AB voorgesteld voor om ‘VKA 
Dijkversterking’ als definitief voorkeursalternatief HWBP Stadsdijken vast te stellen. Met het 
vaststellen van het voorkeursalternatief worden per deeltraject enkel de belangrijkste ontwerpkeuzes 
vastgelegd. Dit betreft keuzes ten aanzien van versterkingsrichting (binnen- of buitendijks), het al dan 
niet toepassen van constructies (type en vorm volgt in later stadium) en het al dan niet ruimte bieden 
aan overige functies zoals recreëren, wonen en werken. In de vervolgfase van het project zullen deze 
ontwerpkeuzes nader uitgewerkt worden in nauwe samenwerking met de omgeving. 
 
Er is een krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Wettelijke Beoordeling Primaire 
Waterkeringen 2018-2023. Het doel van de Wettelijke Beoordeling Primaire Waterkeringen 2018-2023 
is het uitvoeren en het uiterlijk 31 december 2022 afronden van de eerste Wettelijke 
Beoordelingsronde van de primaire waterkeringen in het beheergebied van WDODelta aan de nieuwe 
normering die per 1 januari 2017 van kracht is. Het resultaat van de Wettelijke Beoordeling bepaalt de 
scope van de verbetering van een dijktraject binnen het HWBP. Ook kunnen we gericht en efficiënt de 
Zorgplicht voor onze primaire waterkeringen uitvoeren en helpt het ons om beter klaar te staan bij een 
crisis met (hoog) buitenwater. Ten behoeve van de Wettelijke Beoordeling moeten we voorbereidende 
onderzoeken uitvoeren om een meer realistisch beeld van de opbouw van onze waterkeringen te 
verkrijgen. De Wettelijke Beoordeling en het werken met de nieuwe normering is nog sterk in 
ontwikkeling. Dit vraagt om een flexibele aanpak. Vanaf 2018 monitoren we jaarlijks de voortgang en 
wordt het bestuur hiervan op de hoogte gehouden. 
 
In het voorjaar van 2017 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een audit uitgevoerd 
naar de wijze waarop WDODelta de zorgplicht voor primaire keringen heeft ingericht en uitvoert. In dat 
kader heeft ILT een groot aantal documenten en de werkprocessen die hierop betrekking hebben 
ontvangen en beoordeeld. Vervolgens is ILT bij het waterschap op bezoek geweest om onze manier 
van werken ook in praktijk te kunnen zien. ILT heeft geen tekortkomingen geconstateerd, wel voor zes 
punten aandacht gevraagd. Het waterschap is bezig om het beheer van keringen verder door te 
ontwikkelen en neemt daarbij de zes aandachtpunten mee. 
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Maatregelen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de begroting zijn voor dit programma 17 maatregelen geformuleerd, hiervan zijn er vijftien volgens 
plan verlopen en bij twee is de doelstelling niet gehaald.  
 
De volgende maatregelen zijn gedeeltelijk gerealiseerd:  

• overdracht Ruimte voor de Rivier Zwolle  
• het projectplan Buitenpolders Kampereiland  

De maatregel m.b.t projectplan Buitenpolders Kampereiland gaat naar verwachting in 2018 worden 
afgerond. De maatregel m.b.t. overdracht Ruimte voor de Rivier Zwolle waarschijnlijk niet. 
 
 
Programma Watersysteem 
Het harmoniseren van beleid tussen het voormalig noordelijk en zuidelijk deel van ons waterschap, 
heeft in 2017 verder invulling gekregen. De harmonisatie is daarmee in 2017 grotendeels afgerond ten 
aanzien van het beleidsvormende deel. De bestuurlijke agenda bevatte door het jaar heen dan ook 
een breed scala van onderwerpen verbonden aan het harmoniseren van beleid.  
 
In februari 2017 heeft uw bestuur de ambities en kaders m.b.t. IBOOM vastgesteld. Daarbij is een 
keuze gemaakt ten aanzien van de aspecten en elementen die onder IBOOM vallen. Het beleid geeft 
richting aan de wijze waarop het waterschap vormgeeft aan het beheer en onderhoud van het 
watersysteem. Het gaat hierbij om de wijze van onderhoud, de frequentie van onderhoud, 
maaiselverwerking, baggeren en onderhoudspaden en –routes. 
 
Voor welke watergangen het nieuwe beleid m.b.t. IBOOM van toepassing is, is geduid binnen het 
proces “omvang waterschapszorg”. De uitgangspunten voor het harmoniseren van de 
waterschapszorg zijn in maart 2017 vastgesteld. De geformuleerde werkwijze komt erop neer, dat op 
basis van verschillende aan- en afvoerhoeveelheden water een aantal zorgvarianten wordt bepaald. 
Parallel aan deze analyse wordt ook onderzocht wat de consequenties zijn voor de waterkwantiteits- 
en waterkwaliteitsdoelen.  
 
In mei is de nota peilbeheer, als onderdeel van de te harmoniseren beleidskaders, vastgesteld. Via 
deze nota is een vertaling en concretisering gemaakt van de reeds vastgestelde beleidskaders naar 
het operationele peilbeheer. De taken en doelen van het waterschap staan immers beschreven in het 
waterbeheerplan 2016-2021 (WBP). Bij het concretiseren van beleid naar operationele peilbeheer is 
het uitgangspunt gehanteerd, dat verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie is belegd. 
Om dit te ondersteunen zijn duidelijke kaders opgesteld om de handelingsruimte binnen de 
organisatie te bepalen. 
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De normen voor wateroverlast zijn in juni 2017 geactualiseerd. Het proces om tot een 
geharmoniseerde normenkaart te komen is afgestemd met de Rijn-Oost waterschappen en de 
provincie als bevoegd gezag. Deze normenkaart, met de vervolgstap van de toetsing van het 
watersysteem, zien we als vertrekpunt om gebieden op orde te gaan brengen. Via de besluitvorming 
is invulling gegeven aan de te hanteren norm voor wateroverlast t.a.v. “overig landbouwgebied”. De 
normen voor de bebouwing in het buitengebied worden later bepaald naar aanleiding van een 
impactanalyse.  
 
In juni 2017 is eveneens de nieuwe keur vastgesteld. De nieuwe keur is gebaseerd op de modelkeur 
van 2013 en beschrijft de onderhoudsverplichtingen en de ge- en verboden voor activiteiten in en 
langs de waterkeringen en het watersysteem. Voorafgaand aan het vaststellen van de keur zijn 
gemeenten, terreinbeheerders en LTO in de gelegenheid gesteld om input te leveren. Alleen de 
gemeenten hebben daar gebruik van gemaakt. De keurtekst kent weinig verrassingen. Er zijn vooral 
aanpassingen aangebracht in de algemene regels, zodat een initiatiefnemer vaker iets mag doen 
zonder dat hij een vergunning nodig heeft en in veel gevallen vrijer is in het kiezen van zijn oplossing. 
 
Als sluitstuk t.a.v. de beleidsharmonisatie in 2017, heeft het algemeen bestuur in de vergadering van 
oktober zowel de kaders voor Waterschapszorg, IBOOM en recreatief medegebruik vastgesteld. Bij 
waterschapszorg is ervoor gekozen om het laagste afvoercriterium als norm te hanteren, waarmee 
een hoog niveau van service wordt aangeboden (meer watergangen worden onderhouden door het 
waterschap). Hiermee wordt voorzien in een robuust systeem, wat betreft het anticiperen op 
klimaatverandering. Het waterschap pakt zoveel mogelijk de regie op het afvoeren en het aanvoeren 
van water. Dit geldt ook voor regie op de waterkwaliteit. Tegelijkertijd betekent de gekozen variant 
beperkte wijzigingen op de huidige situatie ten opzichte van de andere varianten. 
 
Met de ambitie en kaders voor IBOOM is een raamwerk vastgelegd. dat de nieuwe koers vormt voor 
het beheer en onderhoud. Een koers die zoveel mogelijk recht doet aan de verschillende gebieden, 
functies, beleidsopgaven en wensen en ideeën van onze omgeving. Het nieuwe beleid biedt enige 
ruimte ten aanzien van de gewenste wijze van beheer en onderhoud. Om handen en voeten te geven 
aan het beleid zijn besluiten genomen over vergoedingen voor diverse partijen betrokken bij het 
watersysteembeheer.  
 
De inrichting van ons beheersgebied kreeg nader vorm, via besluiten over het verstrekken van 
investeringskredieten. In mei 2017 is besloten tot renovatie en capaciteitsaanpassing van het 
Poldergemaal Wetering. Doel van de aanpassing is om invulling te geven aan het beleidsvoornemen 
uit 2012, om in de 4 landbouwpolders van deelgebied Scheerwolde het waterbeheer zoveel mogelijk 
af te stemmen op het gebruik. Gemaal Gelderingen was al aangepast en na gemaal Wetering volgen 
de gemalen Giethoorn en Halfweg. Het aanpassen van de pompcapaciteit zorgt ervoor, dat er flexibel 
peilbeheer kan worden toegepast.  
 
Het Projectplan Marswetering Fase I is in juni vastgesteld. Via dit project wordt invulling gegeven aan 
de eisen die de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt m.b.t. de waterkwaliteit. De 
werkzaamheden bestaan o.a. uit het aanleggen van een zevental vispassages, het vervangen van 28 
duikers, het ophogen van percelen en het telemetrisch ontsluiten van een stuw. 
 
In januari 2017 is het streven naar duurzaamheid door WDODelta bestuurlijk vastgesteld. Doel van dit 
beleid is om in 2025 energieneutraal te zijn. De betekent voor het programma watersysteem dat we 
maaisel niet langer als afval beschouwen, maar dat we er zoveel mogelijk waarde aan geven. Maaisel 
(biomassa) is afkomstig van dijken, watergangen, waterbergingen en (natuurvriendelijke) oevers. 
Mogelijke bestemmingen van het maaisel zijn: aanwenden als bodemverbeteraar of aanwenden als 
vezelgrondstof voor biobased producten.  
Er is ook besloten om het streven naar duurzaamheid tastbaar te maken, door het plaatsen van een 
waterrad bij de te renoveren stuw Oldenhave. Op 12 september 2017 heeft het DB besloten om dit 
voorstel voor te leggen aan het Algemeen Bestuur wanneer positief beslist is over de SDE-subsidie. 
Toen is tevens besloten akkoord te gaan met de kosten om de stuw geschikt te maken voor latere 
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plaatsing van het waterrad. Op 21 november heeft het waterschap een beschikking ontvangen tot 
SDE subsidieverlening Oldenhave (stuw gemaal). Navolgens besloot het algemeen bestuur in 
december het projectkrediet Oldenhave te verhogen, om het plaatsen van het waterrad mogelijk te 
maken.  
 
Ook is in januari 2017 het besluit genomen om ernaar te streven het eigendom (en daarmee de 
onderhoudsplicht) van diverse bruggen in Steenwijkerland over te dragen aan de gemeente. Naast de 
brug nabij gemaal A.F. Stroink heeft het waterschap binnen Steenwijkerland een aantal bruggen in 
eigendom en beheer / onderhoud. Er is besloten om overdracht van deze bruggen aan de gemeente 
mee te nemen in één package deal, tezamen met de overdracht van de suatiesluis (keersluis, 
uitwateringssluis) aan het Ettenlands Kanaal. In totaal leggen we voor 11 bruggen de afspraken vast 
met betrekking tot eigendom en verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud. 
 
Maatregelen  

 
 
 
In de begroting zijn voor dit programma 20 maatregelen geformuleerd, hiervan zijn er twaalf volgens 
plan verlopen, bij vijf is de doelstelling maar gedeeltelijk gehaald en bij drie is de doelstelling niet 
gehaald. 
 
De volgende maatregelen zijn gedeeltelijk gerealiseerd:  

• samenwerken in DAW-projecten 
• de opgave voor nutriëntenreductie 
• het normeren van overige keringen 
• het concretiseren van de maatregelen in het Waterbeheerplan 
• beleid voor recreatief medegebruik en watererfgoed 

Bovenstaande maatregelen worden in 2018 afgerond. 
 
De volgende maatregelen zijn niet gerealiseerd: 

• de programma’s ‘Water-op-maat’ en ‘Ruimte om te leven met water 
• overdracht stedelijk water Zwartewaterland en andere prioritaire wateren 
• overname van gemaal Zedemuden / overname van het peilbeheer op de Drentse kanalen 

Bovenstaande maatregelen worden in 2018 afgerond.  
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Programma Waterketen 
Nadat in de voorbereidingsfase het voorontwerp was afgerond is in september een uitvoeringskrediet 
van € 8,35 mln beschikbaar gesteld voor de biologische uitbreiding van RWZI Kampen. Begin 2017 
was al een krediet beschikbaar gesteld voor verwijdering van de slibgisting en aanpassen van de 
sliblijn van deze RWZI. Op grond van een scenariostudie slibvergisting en ontwatering is in 2014 door 
het AB van Groot Salland besloten om de slibgisting in Kampen uiterlijk per begin 2017 te sluiten. Het 
slib is vanaf dat moment vergist op de RWZI Echten en het is de bedoeling om vanaf medio 2018 dit 
slib in Zwolle te vergisten in de installatie die daar nieuw is gebouwd. Met de biologische uitbreiding 
RWZI Kampen wordt bijgedragen aan een effectieve en efficiënte behandeling van afvalwater en er 
wordt voldaan aan bestaande wet en regelgeving (o.a. de afnameverplichting). Met deze uitbreiding 
wordt ook een energiebesparingsmaatregel gerealiseerd die naar verwachting zo’n € 12.000 per jaar 
zal gaan opleveren. 
 
In mei is het beleidskader afvalwater (grote) bedrijven vastgesteld, waarmee gekozen is voor het 
verkennen van mogelijkheden tot synergie tussen grote bedrijven en waterschap om zo te komen tot 
kostenreductie, minder emissie van stikstof en/of een meer circulaire economie. De transitie van 
afval(water) naar grondstof om te komen tot een meer circulaire economie geeft een nieuwe dynamiek 
ten aanzien van het afvalwater van grote bedrijven. Grote lozers vragen het waterschap om 
gezamenlijke verkenningen van mogelijkheden ten aanzien van de zuivering van hun afvalwater, 
uitwisseling van energie (warmte/biogas) en/of zien in het afvalwater een nieuw verdienmodel.  
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. 
 
In 2017 is voor een bedrag van ca. € 4,3 mln krediet beschikbaar gesteld voor drie projecten m.b.t. 
vervangingsinvesteringen in de waterketen. Aansluitend op doelen uit het Waterbeheersplan (WBP) 
en Integrale Zuiveringsplan (IZP) zijn vervangingsplannen opgesteld voor de renovatie van 
rioolgemalen, persleidingen en besturingsinstallaties. De maatregelen zijn vervangingsinvesteringen 
en de werkwijze sluit aan bij de doorontwikkeling van assetmanagement. Om tempo en flexibiliteit van 
de aanpak van vervangingsinvesteringen te verhogen is ervoor gekozen om de jaren 2017 en 2018 te 
bundelen in één projectaanpak. Zo kunnen meerdere projecten gebundeld of gelijktijdig worden 
voorbereid en kan beter worden ingespeeld op de actuele behoefte aan vervangingen. 
 
De blowerinstallatie van RWZI Deventer is aan het einde is van de technische levensduur, waardoor 
de betrouwbaarheid van de RWZI Deventer afgenomen is. Daarom is besloten om de blowerinstallatie 
te vervangen (krediet € 0,85 mln). Het zuiveringsrendement van de RWZI voldoet niet aan de 
ontwerpwaarden. Er is een inspanningsverplichting overeengekomen met het bevoegd gezag 
(Rijkswaterstaat) om het zuiveringsproces te optimaliseren. Daarom is een onderzoek gestart om te 
achterhalen welke maatregelen ertoe kunnen leiden dat de ontwerpwaarden wel worden behaald. Dit 
onderzoek is lopend en er zijn al een aantal verbetermaatregelen geïdentificeerd. Eén daarvan is het 
aanpassen van het leidingwerk naar de beluchtingstanks voor een betere zuurstofverdeling over de 
zuiveringsprocessen. In de loop van 2018 zullen de overige verbetermaatregelen ter instemming 
worden voorgelegd aan het bestuur 
 
In 2016 is een wettelijk verplichte HAZard and OPerability studie (HAZOP) uitgevoerd naar de 
biogasveiligheid op de RWZI Echten. Geadviseerd is een aantal belangrijke verbeteringen door te 
voeren. Deze verbeteringen zijn uitgewerkt en wederom getoetst door middel van een HAZOP. 
Aanpassing van de biogasinstallatie Echten leidt tot eenduidigheid van beheer en hiermee tot een 
verbetering van het de veiligheid. Met deze verbeteringen, waarmee een krediet gemoeid is van € 
1,61 mln, komen alle biogasinstallaties van WDODelta op een gelijk veiligheidsniveau. Instemming 
met dit krediet heeft in december plaats gevonden. 
 
In het beleidskader voor duurzaamheid is vastgesteld dat streven naar energieneutraal betekent dat 
het waterschap evenveel energie duurzaam opwekt als dat het verbruikt. Hiervoor is een  
uitvoeringsstrategie bepaald en zijn (vijf) werkprincipes bepaald  
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De bestuurlijke opvattingen over wat meetelt voor energieneutraal zijn in ontwikkeling. In de 
gezamenlijke duurzame investeringsagenda van IPO, VNG en Unie die in maart 2017 werd 
aangeboden aan de kabinetsinformateur, is een zogenaamde ruime definitie van energieneutraal 
gehanteerd: als op assets (daken, terreinen) in eigendom van het waterschap door derden is 
geïnvesteerd om energie op te wekken mag dat ook meetellen als ware die energie geproduceerd 
door het waterschap. 
Voor dit programma gaat het onder meer om efficiënt grondstoffen winnen uit afvalwater, 
energiebesparing door verbeteringen in het zuiveringsproces en eigen energieopwekking uit 
slibgisting. 
 
Maatregelen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de begroting zijn voor dit programma 22 maatregelen geformuleerd, hiervan zijn er veertien volgens 
plan verlopen, bij zes is de doelstelling maar gedeeltelijk gehaald en bij twee is de doelstelling niet 
gehaald. 
 
De volgende maatregelen zijn gedeeltelijk gerealiseerd:  

• OAS Heino en Hessenpoort  
• in beeld brengen riool vreemd water  
• controle en aanbevelingen meetapparatuur RWZI’s 
• streven om ten minste voor 99% te voldoen aan de overeengekomen afnameverplichting 
• starten met uitvoering plan van aanpak Assetmanagement 
• uitvoeringsprogramma waterkwaliteitsspoor  

Bovenstaande maatregelen worden in 2018 afgerond. 
 

 
De volgende maatregelen zijn niet gerealiseerd: 

• OAS Raalte 
• op orde brengen afnameverplichting Staphorst  

Bovenstaande maatregelen worden in 2018 afgerond. 
 
 
Programma Maatschappij en Organisatie 
Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. 
Energiedoelen zijn vastgelegd in afspraken die de waterschappen onderling en met het Rijk gemaakt 
hebben, zoals het Klimaatakkoord (2010-2020) en in de Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA).  
In 2017 heeft het bestuur het beleidskader voor duurzaamheid vastgesteld. Later in het jaar werd er 
ingestemd met de uitvoeringsstrategieën voor duurzaamDOEN wat betreft: efficiënt grondstoffen 
winnen uit afvalwater, maaisel duurzamer aanwenden, en duurzaam-inclusief werken als normale 
gang van zaken.  
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Daarnaast was er ook aandacht voor de denkrichting besproken voor de aanpak energieneutraal in 
2025.  In de aanpak staan drie elementen centraal: energiebesparing, opwekken van duurzame 
energie en inkoop van groene energie van derden.  
 
In het beleidskader is vastgesteld dat streven naar energieneutraal betekent dat het waterschap 
evenveel energie duurzaam opwekt als dat het verbruikt. Eind van het jaar is er ingestemd met de 
uitvoeringsstrategie en de richtinggevende werkprincipes. 
 
Het waterschap heeft in 2016 een nieuwe ICT infrastructuur opgeleverd waarmee de geharmoniseer-
de ICT producten en diensten van ons waterschap ondersteund worden. Om voorbereid te zijn op 
maatregelen in het kader van informatieveiligheid, samenwerking in Waterkracht, continuïteit van de 
bedrijfsvoering (die in sterke mate afhankelijk is van de ICT diensten) en met het publiek delen en 
beschikbaar stellen van diensten van het waterschap (o.a. in het kader van de Omgevingswet) is 
doorontwikkeling en opschaling van de ICT infrastructuur nodig. De samenwerking met ZZL is een 
eerste stap hierin en vormt een no regret maatregel.  
 
Landelijk via Het Waterschapshuis en regionaal in Waterkracht werken we samen bij het ontwikkelen 
en implementeren van ICT producten diensten. Voorbeelden zijn Z-Info voor de Waterketen en e-HRM 
voor het HR proces. Meest recente activiteiten zijn de ontwikkelingen in de digitale dienstverlening via 
het project Digikompas en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De samenwerking met Zuiderzeeland 
sluit aan bij de afspraken die zijn gemaakt in Waterkrachtverband. We maken gebruik van elkaars 
kennis en kunnen om een robuuste gezamenlijk ICT infrastructuur te kunnen inzetten. 
 
Om te bepalen of WDODelta op koers ligt om zich te ontwikkelen in de richting van het waterschap 
2025 is besloten om voortgang in het bereiken van de fusiedoelen te monitoren. In 2016/2017 is een 
eerste monitor van de voortgang in fusiedoelen uitgevoerd.  
Overall kan worden geconcludeerd dat de uitkomsten van deze monitor is dat in 2016 een stevig 
fundament gelegd is en WDODelta op weg is in de ontwikkeling naar het “waterschap 2025”, maar dat 
ook extra maatregelen noodzakelijk zijn op verschillende thema’s. 
Bij de start van WDODelta bestond het voornemen om in 2016 de kostentoedeling 
watersysteembeheer te agenderen. In april 2016 is besloten met besluitvorming over een nieuwe 
kostentoedeling te wachten tot meer duidelijk is over de uitkomsten van het advies van de landelijke 
Commissie Aanpassing Belastingstelsel. De Unie van Waterschappen verwacht dat er medio 2020 
een gewijzigde Waterschapswet kan liggen op basis waarvan de waterschappen met ingang van 1 
januari 2021 effectief de nieuwe belastingen zullen kunnen heffen.  
Er is besloten de kostentoedeling niet in 2018 te herzien. In de loop van 2018 zal  op basis van de 
adviezen van de CAB opnieuw positie bepaald worden over herziening van de kostentoedeling 
watersysteembeheer. 
 
In het coalitieakkoord “Wonen, werken en natuur verbinden met water” is over kwijtschelding het 
volgende aangegeven: “Uitgangspunt is dat we het huidige kwijtscheldingsbeleid voor inwoners 
handhaven. Er is een bedrag mee gemoeid van ca. € 2,4 miljoen, dit is ongeveer 2% van de totale 
belastingopbrengst. We gaan onderzoek verrichten naar de uitvoeringmogelijkheden onder andere in 
de praktijk van het kwijtscheldingsbeleid, en gaan na tot welke effecten dat leidt.”  
Er is besloten tot een breed onderzoek naar de uitvoeringsmogelijkheden van het 
kwijtscheldingsbeleid. Het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere 
overheden) is dit onderzoek aan het uitvoeren. Dit onderzoeksinstituut heeft jarenlange ervaring met 
het doen van onderzoek, onder meer op het gebied van waterschapsheffingen.  
De bestuurlijke behandeling van de resultaten zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 
plaatsvinden. 
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Maatregelen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de begroting zijn voor dit programma 25 maatregelen geformuleerd, hiervan zijn er eenentwintig 
volgens plan verlopen, bij drie is de doelstelling maar gedeeltelijk gehaald en bij één is de doelstelling 
niet gehaald. 
 
De volgende maatregelen zijn gedeeltelijk gerealiseerd:  

• boeken van concrete resultaten uit het innovatiebeleid 
• strategische personeelsplanning 
• toepassen van dienstverleningsnomen 

Bovenstaande maatregelen worden in 2018 afgerond. 
 
De volgende maatregel is niet gerealiseerd: 

• vaststellen methode van waardering stakeholders 
Bovenstaande maatregel gaat niet worden afgerond in 2018, er is geen invloed op de doelbereiking. 
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