Bestuursrapportage
2018-2
Bijlage 1 bij agendapunt Bestuursrapportage, begroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2022.
Delta bijeenkomst Algemeen Bestuur d.d. 20 november 2018
Algemeen bestuursvergadering Waterschap Drents Overijsselse Delta d.d. 27 november
2018.

Ter behandeling in het algemeen bestuur van
WDODelta (november-2018)

Hoofdlijnen bestuursrapportage 2018-2
Volgens de door het dagelijks bestuur vastgestelde uitgangspunten. Deze
bestuursrapportage bevat de volgende onderdelen:
Onderdeel bestuursrapportage

Bevat:

Voortgang maatregelen 2018

Voortgang van de in de begroting 2018 opgenomen
maatregelen.
Vertaling van de maatregelen naar 2019 (ambitie)

Voortgang investeringen

Prognose van de te realiseren investeringen ten
opzichte van de begrote investeringen.
Weergave van de manier waarop we de doelen
bereiken in meerjarig perspectief (rolling forecast).

Analyse financiële afwijkingen

Het verwachte beeld van de omvang van de
bestedingen, incl. een stelpost voor de droogte.
Gevolgen van wijzigende uitgangspunten (meerjaren)raming.

Conclusie en ontstane risico’s t.a.v. doelbereiking
Maatregel

Risico

Er is een plan van aanpak voor de energiebesparing Dit wordt de komende jaren opgepakt via
op gemalen.
assetmanagement, dat loopt tot 2025. Impact van de
vertraging is daardoor beperkt; de uitvoering efficiënt.

Uitvoering maatregelen 2018 vanuit het Energie
Efficiëntie Plan (EEP).

Enkele maatregelen uit het EEP (2 van de 14) worden
niet gerealiseerd. Over deze maatregelen hebben we
geen afspraken (via convenant) gemaakt, zoals we dat
hebben voor diverse overige maatregelen in het EEP.
Een afwijking van het EEP kan leiden tot intensivering
van het toezicht, maar dat is hier niet het geval.

Conclusie
Er zijn geen grote risico’s voor onze doelstellingen, ondanks dat niet alle maatregelen op tijd
gereed komen. Waar nodig, wordt bijgestuurd.

Sturing op gemelde afwijkingen op lopende investeringen
Project

2. Voorbereiding
WOM projecten
2018

3. Biogasveiligheid
Echten

Vraagstuk

Overschrijding Sturen

De verwachte overschrijding ontstaat als gevolg van
de ingezette procesverbetering. Er worden
onderzoeken naar voren gehaald, waardoor we de
planprocedures beter kunnen uitvoeren en beter
voorbereid zijn op de realisatiefase (en tijdswinst).
Deze projectkosten waren reeds voorzien in de
volgende fases van de projecten.

800.000 (> MOR!)

De hogere besteding is het
gevolg van het voorstel om
werkzaamheden naar voren te
halen (sturing is de oorzaak
van de afwijking). In het eerste
kwartaal 2019 wordt u een
bestuursvoorstel aangeboden,
waarin de achtergronden bij dit
voorstel worden geschetst.

Het project is tijdelijk stopgezet. Op de RWZI Echten
is een andere situatie aangetroffen dan vooraf werd
verondersteld. Dit heeft grote invloed heeft op de
scope van het project. De installatie is meer
aangetast dan verwacht, waardoor de gasveiligheid
niet kan worden gegarandeerd. Daarom het besluit
genomen de slibgisting stil te leggen. De komende
periode wordt de functionaliteit van slibbedrijf
Echten onderzocht en wordt een nieuwe aangepaste
projectscope aan het bestuur voorgelegd.

PM (> MOR!)

Gezien de impact van deze
casus is er een
projectorganisatie in het leven
geroepen om, zowel op korte
als langere termijn, de
veiligheid te borgen. Dit kan
betekenen dat andere
maatregelen niet tijdig worden
gerealiseerd.

Nieuw: rolling forecast doelbereiking investeringen
In het bijlagenboek vindt u de grafieken met daarin de mijlpalen, de rolling forecast. Die laat
zien hoe we onze doelen bereiken in de komende jaren.
Kernboodschap:
Uit de getoonde figuren blijkt dat in 2018 het accent ligt op de voorbereiding en planvorming
van de te realiseren projecten. Er is gekozen voor een fasering, waarbij de doelstellingen
binnen bereik blijven.
Bijvoorbeeld: de vispassages onder de WOM-projecten laten in 2019 een te realiseren
aantal van acht vispassages zien. Begin 2018 stond de teller op 92 vispassages. De
verwachting is, dat eind 2019 100 vispassages gerealiseerd zijn. Het doel van 154
vispassages wordt in 2027 bereikt. Overige gegevens vindt u in de bijlage.

Sturing naar aanleiding van noemenswaardige claims
Project

Vraagstuk

Ruimte voor de Rivier Zwolle (maatregel 2018)

De voortgang is gelijk aan de voorgaande bestuursrapportage: de
werkzaamheden zijn afgerond. Er wordt naar gestreefd om het project zo snel
mogelijk af te ronden. 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. Deze vordering is – op basis van de
redeneertrant die WDODelta volgt – geheel door oorzaken van buitenaf
ontstaan. Uitsluitsel over de aard en omvang van deze risico`s kan pas definitief
worden verschaft, wanneer tot overeenstemming met de aannemer is gekomen.

Wateraanvoerplan Luttenberg

De rechtsvoorgangers van WDODelta en Vitens hebben in 2002 afspraken
gemaakt over het uitvoeren van het watervoorzieningsplan Luttenberg. Vitens
heeft aan het waterschap een financiële bijdrage geleverd voor de uitvoering van
het plan. Het doel van deze bijdrage kan worden ‘toegeschreven’ aan het
opheffen van droogteschade als gevolg van de drinkwaterwinning Nijverdal, voor
zowel landbouw als natuur. Vitens is volgens afspraak in 2005 gestopt met het
financieel compenseren van gebruikers in het gebied. Voorlopige resultaten van
het ACSG (Advies Commissie Schade Grondwaterwinning) geven aan, dat er in de
huidige situatie nog sprake is van droogteschade als gevolg van de
drinkwaterwinning. Vitens vordert daarom nu een deel van de bijdrage terug.
WDODelta en Vitens zijn in gesprek om op een minnelijke wijze invulling te geven
aan het verzoek van Vitens.

Lopende zaken onder de rechter (majeure):
- Waterbodemsanering Achtergracht + Thorbeckegracht
- Keur / Windkracht

Financiële analyse 2018
 De financiële gegevens van de goederen en diensten zijn (volgens planning) voor het invallen
van de droogte opgevraagd voor deze rapportage. Deze informatie is aangevuld met korte
interviews in september. De droogte (kosten) is als indicatief bedrag meegenomen.
 Personele lasten zijn berekend op basis van feitelijke salarisbetalingen en vergoedingen t/m
augustus. Ook is er een analyse van de verplichtingen voor ingehuurd personeel gemaakt.
 De kapitaallasten zijn berekend volgens de actuele boekwaarden en de actuele
renteverwachting.

Betreft
Goederen en diensten
Personeel
Kapitaal
Totaal

Begroot
43,6 mln.
38,7 mln.
31,6 mln.
113,9 mln.

Verwacht
40,8 mln.
39,6 mln.
31,9 mln.
112,3 mln.

Afwijkingen (indicatief)
2,8 mln.
-0,9 mln.
-0,3 mln.
1,6 mln.

Financiële analyse per programma
Programma

Goederen en Diensten

Personeelslasten

Kapitaallasten

Totaal

Waterveiligheid

0,1 mln.

-0,2 mln.

-0,1 mln.

-0,2 mln.

Watersysteem

1,4 mln.

-0,3 mln.

-0,3 mln.

0,8 mln.

Waterketen

0,1 mln.

0,0 mln.

0,0 mln.

0,1 mln.

M&O

1,2 mln.

-0,4 mln.

0,1 mln.

0,9 mln.

Totaal

2,8 mln.

-0,9 mln.

-0,3 mln.

1,6 mln.

Deze financiële afwijkingen per programma voor 2018 geven geen aanleiding om uw
algemeen bestuur een begrotingswijziging aan te bieden.
Getoonde kostenopgave bevat de verwachte gevolgen van de droogte, maar nog
niet de impact van slibgisting Echten. Zie hiervoor de volgende pagina.

Invloed bestuursrapportage op de begroting 2019 (1/2)

Structurele afwijkingen goederen en diensten: -376.000 (nadeel) in
2018. Zie hiervoor bijlagenboek.
Nog niet geheel meegenomen in begroting 2019: de gevolgen van
de droogte. Onderhoud dat door de droogte is blijven liggen, moet
worden ingehaald en de eventuele schade aan onze eigendommen
en middelen, als gevolg van de droogte, wordt nog in beeld
gebracht.
Op hoofdlijnen toont de bestuursrapportage dat het maaionderhoud
structureel duurder wordt. Dit is verwerkt in de begroting 2019.

Invloed bestuursrapportage op de begroting 2019 (2/2)
Bij de presentatie begrotingsbrief 2018 (juni 2018) is in het algemeen bestuur melding gemaakt van de
onnauwkeurigheid in de kapitaallastenraming, als gevolg van een concerncorrectie. We willen deze
onnauwkeurigheid beperken.
Dit is bij deze bestuursrapportage en de komende begroting 2019 nog niet in werking. Het bleek niet mogelijk
om een nieuwe methode te ontwikkelen om de begroting te onderbouwen en tegelijkertijd de begroting op te
stellen. De begroting 2019 bevat daarom opnieuw een historisch ingegeven concerncorrectie.
Het uitgangspunt begroting 2018 was: een concerncorrectie van 20%. Op basis van de voortgangsgegevens
in deze bestuursrapportage had de correctie wel meer dan 30% kunnen zijn.
Op basis van het beeld bij deze bestuursrapportage trekken we de volgende conclusies.
A. De correctie van 20% voor begroting 2019 is realistisch, gezien de feitelijke omvang van de investeringen
in 2018. (in de begroting 2019 is rekening gehouden met 20% in 2019/2020 en 25% in 2021/2022).
B. De gewenste verbetering van de onderbouwing van de begroting zal komend jaar vorm krijgen en
werken voor de begroting 2020 en verder.

Belastingopbrengsten – watersysteem
Betreft

Raming (2018)

Verwacht (GBLT)

Saldo

Belastingopbrengst huidig jaar

68,1 mln.

68,3 mln.

0,2 mln.

Belastingopbrengst voorgaande
jaren

0,6 mln.

0,7 mln.

0,1 mln.

Kwijtschelding

-1,2 mln.

-1,3 mln.

-0,1 mln.

Kwijtschelding voorgaande
jaren.

-0,2 mln.

-0,2 mln.

0,0 mln.

Totaal

67,3 mln.

67,5 mln.

0,2 mln.

Betreft systeem + zuiveren

Raming (2018)

Verwacht (GBLT)

Saldo

Oninbaarheid

-0,9 mln.

-1,0 mln.

-0,1 mln.

Watersysteembeheer

