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1. LEESWIJZER BESTUURSRAPPORTAGE 
 
Deze tweede bestuursrapportage schetst het beeld van de verwachte prestaties van ons waterschap eind 2018. De bestuursrapportage onderscheidt 
zich ten opzichte van de jaarrekening door de weergave van de sturing die de directie/het bestuur geeft op de gerapporteerde afwijkingen. 
 
Onderdelen van deze bestuursrapportage zijn: - de afwijkingen t.a.v. begrote maatregelen 2018; 

- de afwijkingen t.a.v. investeringen; voor zowel onderhanden werk en voorgenomen investeringen; 
- de analyse van financiële afwijkingen;  
- de batenanalyse (belastinginkomsten); 
- de indicatieve omvang van de reservepositie eind 2018 In de bijlagen, die hieronder in dit bijlagenboek staan, vindt u deze onderdelen in volgorde terug. 

 
Een belangrijke functie van de bestuursrapportage is het signaleren van (structurele) afwijkingen, die van invloed zijn op de meerjarenraming. De 
bestuursrapportage is daarmee een brugdocument tussen de overige planning en de control-producten. De opeenvolging van de planning en 
controlproducten is al volgt:  

1. eerste bestuursrapportage; 2. begrotingsbrief; 
3. tweede bestuursrapportage; 
4. begroting; 
5. jaarrekening. 

 
Onderstaand wordt het tijdvak, waarin planning en control producten worden vervaardigd en besproken, geschetst. Omdat een volledige cyclus over 
meerdere jaren heen loopt, lopen er meerdere cycli parallel.  
In schema: 
 
Cyclus Jan  Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug  Sep Okt  Nov Dec 
2017 jaarrekening 2017      
2018   bestuursrapportage 2018-1  Bestuursrapportage 2018-2  
2019   begrotingsbrief 2019 - 2022       

      begroting 2019 - 2022  
 



Bestuursrapportage 2018-2, Q3 2018 
 4 

Via onderstaand schema wordt bepaald of een onderwerp relevant is voor het bestuur van het waterschap: 
 

  
Afwijkingen, die van bestuurlijk belang worden geacht, zijn opgenomen in de presentatie (bestuursrapportage).  
Overige afwijkingen worden vermeld in dit bijlagenboek.  
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2. BIJLAGE VOORTGANG MAATREGELEN 2018 
 
De maatregelen die voor 2018 zijn geprogrammeerd, zullen niet allemaal aan het einde van dit jaar gereed zijn. Afwijkingen op de planning voor 
maatregelen die nog niet eerder gemeld zijn en niet het gevolg zijn van externe oorzaken, worden (waar nodig) voorzien van beheersmaatregelen. Dit 
om ervoor te zorgen dat het beleid op tijd tot het gewenste effect resulteert.  
 Programma Waterveiligheid     
Begroting Maatregel Wanneer tevreden Status Relevantie Toelichting en sturing 
2.2.2.d Overige maatregelen Ambitie voor het onderwerp 

‘tijdelijke maatregelen’ vastgesteld 
Rood Externe 

oorzaak 
Als gevolg van de droogte was de benodigde 
ambtelijke capaciteit voor dit onderwerp niet 
tijdig beschikbaar. In het eerste kwartaal 
2019 wordt het DB een voorstel gedaan om 
tot tijdelijke maatregelen te komen. De 
consequenties van de vertraging zijn beperkt.  

2.2.2.b HWBP Zwolle Stadsdijken In 2018 is het plan van aanpak 
voor de Planuitwerkingsfase 
opgesteld. 

Rood Reeds 
gerapporteerd 

De huidige situatie is conform het besluit van 
het AB, genomen op 15 mei 2018: 
Gezamenlijk met de nog te selecteren 
marktpartij zal een Plan van Aanpak voor de 
planuitwerkingsfase worden opgesteld, 
waarmee in 2019 HWBP-subsidie wordt 
aangevraagd.   

2.2.1.a Nieuwe veiligheidsfilosofie / nieuwe normen We hebben de primaire keringen Vecht Noord (normtraject 9-1) en 
Mastenbroek Zwarte Meer 
(normtraject 10-2) beoordeeld op 
basis van de nieuwe normering. 

Oranje Externe oorzaak De geplande trajecten 9-1 en 10-2 worden naar verwachting niet conform planning – en 
daarmee niet in 2018 –  afgerond. De 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 
moet namelijk de rapportage m.b.t. 10-2 nog 
accepteren; aandachtspunten betreffen o.a. 
details in de berekeningen, leesbaarheid en 
consistentie. Er zijn geen gevolgen voor 
HWBP-projecten. 
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Programma Watersysteem     
Begroting Maatregel Wanneer tevreden Status Relevantie Actie 
3.2.1. a&b 
 

Uitvoering (bijdrage aan) 
gebiedsprocessen en 
herinrichting. 

Voortgang Water op maat  
(planverkenning, planuitwerking 
en realisatie) conform planning. 
Voldoen aan de vastgestelde 
normen voor wateroverlast in 
2027. 

Rood Reeds 
gerapporteerd / 
externe 
oorzaak 

In juni/juli is het totale WOM geactualiseerd. 
De in voorgaande bestuursrapportage 
gemelde vertragingen zijn doorgevoerd. 
Ook het vertragende effect van de droogte 
is meegenomen in de programmering.  
Naar verwachting zijn de effecten op de 
doelrealisatie voor de Nationaal 
Bestuursakkoord Water (NBW) en 
Kaderrichtlijn Water (KRW) voor 2027 
gering. Echter enkele KRW-projecten 
waarvan de realisatie gepland is in SGBP2 
(2016 - 2021) zijn nu voor het begin SGPB3 
opgenomen: Steenwetering, 
Uitwateringskanaal en de Stouwe. Reden 
hiervan is o.a. de heroverweging van de 
beleidsopgaven en de kans om mee te liften met gebiedsprocessen van derden. 
  

3.2.1.e Voorkomen van wateroverlast Toetsingskader (maatlat) 
dagelijks kwantiteitsbeheer 
(GGOR) is vastgesteld. 

Rood Externe 
oorzaak 

Het toetsingskader wordt in samenwerking 
met Rijn-Oost opgesteld. De bestrijding en 
de nazorg/evaluatie van de droogteperiode 
heeft impact op de voortgang, omdat de 
benodigde capaciteit niet beschikbaar was. 
Dit geldt voor alle betrokken 
waterschappen. Resultaat van de 
vertraging is dat nu nog moeilijk vast te 
stellen is of/hoe we aan GGOR voldoen.  
 

3.2.1.c Voorkomen van wateroverlast Toetsingskader is klaar en de 
overige keringen zijn getoetst 

Oranje Externe 
oorzaak 

Afronding van het toetsingskader is 
afhankelijk van een andere activiteit, die 
door de droogte vertraagd is. De 
verwachting is dat het toetsingskader in Q1 
2019 bestuurlijk vastgesteld wordt. 
Vertraging leidt er niet toe, dat het 
waterschap toezegging aan derden niet 
nakomt.  
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3.2.2.g Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer (DAW) 
 

Samenwerking in DAW-projecten 
die waterkwaliteit gunstig 
beïnvloeden. 

Oranje Externe 
oorzaak 

Het waterschap heeft in beperkte mate 
initiatieven ondersteund om te komen tot 
een subsidieaanvraag; in afwachting van 
nieuw beleid, waarin meer focus op 
doelbereiking wordt aangebracht.   
De subsidieregeling is klaar en er wordt 
gewerkt aan openstelling. 

3.2.3.a Overdracht van taken 
medeoverheden 

Overdracht van Beheer en 
onderhoud (B&O) in 20 systemen 
stedelijk water in Fluvius-gebied 
afgerond voor medio 2018. 

Rood Reeds 
gerapporteerd 

Het beleid t.a.v. bestaand stedelijk water is 
vertraagd. De betrokken gemeentes 
konden tot oktober reageren op het 
beleidsvoorstel van het waterschap. In het 
laatste kwartaal 2018 wordt het beleid ter 
vaststelling aangeboden, waarna in 2019 
de overdracht verder vorm kan krijgen.   
 

3.2.4.c Energiebesparing van 
gemalen 

Er is een plan van aanpak voor 
energiebesparing op gemalen. 

Rood Opnieuw in 
programmering 
opnemen 
 
 

 

Er is nog geen plan van aanpak gemaakt, 
omdat er een sterke samenhang bestaat 
met het invoeren van assetmanagement 
(2019). Hiermee wordt voorkomen dat 
maatregelen vanuit een beperkt perspectief 
worden geformuleerd.  De maatregelen die op voorhand in het bestaande proces van 
beheer en onderhoud kunnen worden 
geïntegreerd, zijn inmiddels genomen 
(laaghangend fruit). 
  

3.2.4.a Klimaat adaptieve 
maatregelen in de stad (KA!). 

We werken zichtbaar en actief in 
stedelijk gebied aan 
bewustwording van 
klimaatverandering en -adaptatie. 

Oranje Geen impact op 
doelbereiking 

We hebben onze ambitie in 2018 
grotendeels gerealiseerd. Met enkele 
gemeenten – bijvoorbeeld Zwolle, 
Hoogeveen – zijn concrete projecten in 
voorbereiding (no-regret). Hetzelfde geldt 
voor een aantal voorbeeldprojecten 
van/met particulieren. In de periode t/m 
2020 werken we per werkregio toe naar 
uitvoeringsagenda`s. (). 
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Programma Waterketen     
Begroting Maatregel Wanneer tevreden Status Relevantie Actie 
4.2.1.d Voldoen aan lozingseisen Optimalisaties (Afval)water 

Systeem (OAS) Heino, 
Hessenpoort en Dalfsen zijn 
afgerond en de 
investeringsplanning wordt hierop, 
zo,nodig aangepast. 

Rood Externe 
oorzaak / al 
gerapporteerd 

Twee studies worden in 2018 afgerond. De 
OAS Heino is nog niet opgestart i.v.m. de 
bezetting bij de betrokken gemeente. Er 
wordt gestuurd op afronding van deze studie 
in het tweede kwartaal van 2019. Als gevolg 
van de vertraging ontstaan geen acute 
knelpunten.  

4.2.3.a Energie en grondstoffen Uitvoering maatregelen 2018 
vanuit het Energie Efficiëntie Plan 
(EEP). 

Rood Opnieuw in 
programmering 
opnemen 
 

Eind 2018 is er meer inzicht in de te nemen 
maatregelen vanwege de EEP (tranche 
2018). Deze maatregelen zullen deels na 
bestuurlijke instemming in 2019 tot uitvoering 
komen.  
 

4.2.2.h Zuiveren afvalwater 
bedrijven 

Als het aantal ’ve’s van grote 
bedrijven gelijk blijft of toeneemt. 
De emissie van stikstof en fosfaat 
van onze 
’rioolwaterzuiveringsinstallaties 
(rwzi) neemt niet toe als gevolg 
van aanhaken of afhaken van 
bedrijven. 

Rood Externe 
oorzaak 

Het aantal vervuilingseenheden van (meet) 
bedrijven is in beperkte mate afgenomen 
(t.o.v. de verwachting). Dit betreft (slechts) 
5.000 van de begrote 222.000 eenheden; 
een afwijking binnen de reguliere 
bandbreedte. In 2018 zijn er geen 
meetbedrijven afgehaakt. 

  4.2.1.i Opvang en transport 
afvalwater 

Software voor interpretatie van 
bestaande en nieuwe meetsignalen persleidingen en 
gemalen is gereed.  

Rood Geen impact op 
doelbereiking 

Deze maatregel wordt om reden van 
efficiency en effectiviteit opgepakt als onderdeel van de implementatie van 
assetmanagement. Deze beperkte mate van 
vertraging heeft geen gevolgen voor de 
doelbereiking van ons waterschap.     
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Programma Maatschappij en Organisatie    
Begroting Maatregel Wanneer tevreden Status Opdrachtgever Actie 
5.2.1.c Infrastructuur op orde  De I-veiligheid is op orde. N.a.v. de 

landelijke audit Baseline 
Informatieveiligheid 
Waterschappen (BIWA) zijn 
hiervoor concrete maatregelen 
ingevoerd. 

Rood Geen impact op 
doelbereiking 

De I-veiligheid is op orde. Uitkomsten van de 
audit waren van dien aard dat geen actie op 
korte termijn werd vereist. De aanbevelingen 
uit de audit BIWA zijn verwerkt in een plan 
van aanpak, dat in de eerste half van 2019 
tot uitvoering zal komen. 
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3. BIJLAGE VOORTGANG LOPENDE INVESTERINGEN 
 
Hieronder treft u een overzicht van de voortgang van de lopende investeringen. Sturing vindt plaats op projecten, waarvan de vertraging geen externe 
oorzaak heeft.  
 
De kleur groen, wil zeggen dat conform de planning / scope wordt gehandeld. De kleur oranje betekent dat mogelijk wordt afgeweken van de benoemde aspecten van het project. Rood wil zeggen dat zeker wordt afgeweken. Uitzondering op deze duiding vormt de kolom geld, waarbij oranje betekent dat 
oop basis van. actuele inzichten de Maximale Overschrijdingsruimte (MOR) zal worden aangewend; en rood betekent dat de MOR wordt overschreden.  
 
Projecten Programma Tijd  Geld  Scope Risico Toelichting Duiding 

11004 Wagenpark (2018) 2         

Als gevolg van het total loss verklaren van een dienstauto, bleek het noodzakelijk een extra auto aan te schaffen. De hogere lasten voor het op peil houden van het wagenpark passen binnen de MOR. Externe oorzaken 

15003 Waterhuishoudkundige voorzieningen polder Koekoek 2        

Het bereiken van overeenstemming met de gemeente loopt stroef. Dit mede omdat bestaande afspraken in het verleden onvolledig zijn vastgelegd. Tot op heden is er geen oplossing t.a.v. het overeenkomen van voorwaarden voor de benodigde grondtransacties. Externe oorzaken 

15013 Zorgplicht waterkeringen investeringen 1         

Realisatie van het dashboard vertraagt ten opzichte van het plan van aanpak Zorgplicht. Het dashboard krijgt nader vorm, parallel aan de nadere inbedding van de zorgplicht in de organisatie. Daarmee wordt geborgd dat het product bij de klantwens aansluit. 
Reeds gemeld in bestuursrapportage 2018-1 

15029 HWBP Vervroegde verkenning Mastenbroek-Zwarte Meer 1         

Het project vertraagt i.v.m. onvoldoende capaciteit waterveiligheidsspecialisten als gevolg van de droogte calamiteit. Dit heeft geen consequenties voor de vervolgfase van het project. Externe oorzaken 
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Projecten Programma Tijd  Geld  Scope Risico Toelichting Duiding 

16096 Waterbodemsanering Achtergracht + Thorbeckegracht 2         

De uitvoering van het project heeft geleid tot onenigheid met de aannemer, uitmondend in een rechtszaak. De rechtbank heeft het waterschap in eerste aanleg in 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 weer met elkaar in gesprek te gaan. Dit gesprek heeft geen oplossing geboden. Uitspraak in het hoger beroep volgt in Q4 2018. 
Reeds gemeld in bestuursrapportage 2018-1 

16116 Planvoorbereiding diverse waterbergingen Raalte Staphorst 2         

Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd. De conclusie is dat er geen andere locaties geschikt zijn voor waterberging dan bij Den Aalerdinck. Hiervoor wordt een projectplan Waterwet uitgewerkt, die naar verwachting eind dit jaar in procedure wordt gebracht. 
Reeds gemeld in bestuursrapportage 2018-1 
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Projecten Programma Tijd  Geld  Scope Risico Toelichting Duiding 

16137 Voorbereiding WOM projecten 2018 2         

De verwachte overschrijding van het krediet komt door de ingezette procesverbetering. Er worden conditionerende onderzoeken naar voren gehaald, waardoor we beter gesteld staan voor de planprocedures en beter voorbereid zijn op de realisatiefase (en tijdswinst).  De totale verwachte projectkosten blijven gelijk, maar er vindt een verschuiving van kosten plaatst tussen de fases. Via een apart bestuursvoorstel wordt u gevraagd om het voorbereidingskrediet voor gerelateerde projecten te verhogen. Bestuurlijk relevant 

18043 Biogasveiligheid Echten 3        

Het  project is tijdelijk stopgezet. Op de rwzi Echten is een andere situatie aangetroffen dan vooraf werd verondersteld. Dit heeft grote invloed op de scope van het project. De installatie is meer aangetast dan verwacht, waardoor de gasveiligheid niet kan worden gegarandeerd. Daarom is 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.  Bestuurlijk relevant 
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Projecten Programma Tijd  Geld  Scope Risico Toelichting Duiding 

23017 Inrichting centrale procesruimte waterketen (CPR) 3         

De oplevering van de CPR is vertraagd door beperkte beschikbaarheid van eigen medewerkers en de leverancier. Daarnaast kost het controleren van de inhoud van datasheets meer tijd dan verwacht. Verwachting is dat de CPR (fase 1) in het najaar van 2018 wordt opgeleverd. Externe oorzaken 

Ruimte voor de Rivier 1         

Voortgang conform 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. 
Reeds gemeld in bestuursrapportage 2018-1 
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4. AFWIJKINGEN VOORGENOMEN INVESTERINGEN 2018: KREDIETAANVRAGEN 
 
Onderstaand treft u een specificatie van de mate waarin de mijlpalen aanvragen krediet’’ in 2018 worden gehaald. Indien er sprake is van vertraging kan 
dit betekenen dat doelstellingen verlaat worden bereikt. Voor investeringen van materiele omvang (in 2018) wordt hieronder uiteengezet wat de 
oorzaken van afwijkingen zijn en of hierop wordt gestuurd.  
 
Programma Omschrijving Bruto 2018 Toelichting en sturing 
Aangevraagd  34.769   
Wordt nog 
aangevraagd 
(zeker) 

 1.300  

Nog niet 
aangevraagd 
(>300.000) 

   

Veiligheid Stenendijk Hasselt 400 Externe oorzaak: er wordt gewacht met deze kredietaanvraag, 
omdat er onvoldoende zekerheid bestaat over subsidiering van 
dit project door derden. Eind oktober is dit duidelijk.  

Systeem WOM uitvoeren Water op maat-programma 
stadsontwikkeling Nieuwveenselanden, 
Nijeveen/Kolderveen 

300 Externe oorzaak: zoals besproken in AB loopt er een juridische 
procedure. Daarvoor verschuift de realisatie van deze 
investering naar 2019. 

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

330 Interne oorzaak: het kost meer tijd om de scope van dit project 
te duiden, als gevolg van opvallende waarden (hoogtes) die in 
de legger zijn opgenomen. Dit vraagstuk wordt nu verkend.  

  Opheffen knelpunten waterbeheer stedelijk en 
landelijk 2017 

350 Externe oorzaak: er is zeker nog sprake van een aantal 
knelpunten, maar het uitwerken van de projectscope en kostenraming– parallel aan de droogte – is nog niet gelukt. Naar 
verwachting zal een deel van het begrote krediet nog 2018 
worden aangevraagd.  

  Opheffen knelpunten waterbeheer stedelijk en 
landelijk 2018 

350 

 Keten SOI Echten; schoonmaken gistingstank en 
menging verbeteren 

300 Interne oorzaak: aanvraag van dit krediet is opgeschort i.v.m. de 
problemen met de slibgisting. 

Nog niet aangevraagd 
(<300.000) 

 3.275  

Totaal 
 

 41.374  
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5. MIJLPALEN: ROLLING FORECAST VOORGENOMEN INVESTERINGEN EN RELATIE MET DOELSTELLINGEN 
Om de doelstellingen van ons waterschap te bereiken worden er onder andere projecten uitgevoerd. Een groot aantal projecten hangt samen in 
programma’s, zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hieronder kunt u lezen hoe de voortgang van deze programma’s is en wanneer de 
doelstelling naar verwachting gehaald gaat worden. De informatie wordt u aangeboden in grafieken, waarbij het getal bij 2018 het verwachte resultaat 
voor dit jaar is. De jaren daarvoor betreffen reeds gerealiseerde aantallen; en de jaren 2019 en verder geven een prognose van de productie. 
 HWBP 
In onderstaande figuur wordt getoond welke productie er de komende 26 jaren wordt verwacht. Het programma loopt tot 2044. Daarmee gaan we 
voldoen aan de wettelijke normen, die het vereiste veiligheidsniveau aangeven.  
 
In de grafiek staan de dijken, die versterkt moeten worden. Dit is aangegeven in aantal kilometers. U kunt hieruit opmaken dat de eerste kilometers 
worden gerealiseerd vanaf 2020. Tot dan zijn we bezig met de voorbereiding.  
 

 



Bestuursrapportage 2018-2, Q3 2018 
 16 

Water Op Maat (WOM) 
Bij de WOM-projecten ligt het accent op Kader Richtlijn Water (KRW),Waterbeheer 21ste eeuw (WB21), het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en 
en het Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR). De uitvoering vindt plaats in  integrale (gebieds)projecten met oog voor maatwerk.  Dus in 
verbinding met onze omgeving. Denk hierbij aan meekoppelkansen en het creëren van draagvlak. 
 
Uit de onderstaande figuur blijkt dat onze ambitie, qua realisatie, in 2018 wordt gehaald. In het meerjarig perspectief is er echter sprake van een zekere 
temporisering. De voornaamste oorzaken hiervan zijnhet optimaal benutten van samenwerkingskansen, de ontwikkeling van de veenweidevisie en de 
zorgvuldige besluitvorming actualisatie KRW. Vanaf 2020 willen/moeten we juist versnellen. 
 KRW (kilometers waterlichaam) 
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De verwachte realisatie van vispassages toont een vergelijkbaar verloop als het aantal kilometers heringericht waterlichaam. In 2018 waren er geen 
opleveringen van vispassages voorzien. Inn meerjarig perspectief wordt een andere fasering voorgesteld. Het doel van 154 vispassages wordt binnen 
de geactualiseerde programmering naar verwachting een jaar eerder behaald.   
KRW (aantal vispassages) 
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De lopende investeringen tonen geen afwijkingen ten aanzien van WOM-projecten (anders dan de voorbereiding). De ambitie in 2018 wordt gehaald. In 
meerjarig perspectief (onderstaande figuur) is er echter sprake van temporisering (mede naar aanleiding van Raalte Staphorst). Richting het einde van 
de planperiode (t/m 2027) wordt deze vertraging ingelopen. Er is nog 1893 hectare te gaan, op basis van de huidige uitgangspunten.  
 NBW (aantallen hectares) 

  
In 2016 voldeed 99% van het totale areaal van WDODelta aan de NBW norm. In 2027 is dat 100%. 
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Financiële prognose WOM (KRW+NBW) 
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Gemalen en stuwen 
De gemalen en stuwen moeten op termijn worden vervangen en/of gerenoveerd in een tempo van ongeveer 23 per jaar. Alle gemalen en stuwen worden 
aan het eind van hun levensduur op die manier aangepakt, waarna de cyclus opnieuw wordt doorlopen. In deze grafiek wordt weergegeven in welk 
tempo we naar het gewenste productieniveau toe groeien. Dat punt bereiken we medio 2020. 
 
Momenteel zitten we nog onder het gewenste groeitempo. Uit de tabel blijkt dat we medio 2019 in de juiste versnelling zitten. Daar raakt de grijze lijn 
(verwacht) de blauwe lijn (gewenst groeitempo). We vergroten de productiesnelheid daarna verder tot we in 2020 op het gewenste productieniveau 
zitten.  
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6. AFWIJKINGEN GOEDEREN EN DIENSTEN 
 Kostensoort Veiligheid Watersysteem Waterketen M&O Totaal I/S Toelichting 
Premielasten DB       -€ 56.000 -€ 56.000 S Omvang van APPA en AP premies zijn niet op de juiste grondslagen begroot (omissie in begroting).  
Taakstellingen € 34.000 € 176.000 € 49.000 -€ 361.000 -€ 102.000 S De begrote taakstelling (uit de begroting 2017) valt grotendeels weg geven meevallers in 2018. De begroting 2019 is geschoond voor deze taakstellingen.  
Subsidies   € 335.000     € 335.000 I Zowel ten aanzien van Klimaat Actief! als Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zijn we afhankelijk van ingediende aanvragen door derden. Naar verwachting zal het budgetplafond voor de benoemde subsidies niet worden bereikt.  
Strategische verkenningen   € 50.000 € 100.000   € 150.000 I Als gevolg van de droogte zal naar verwachting niet de gehele (onderzoeks)agenda worden gerealiseerd (bijv. GGOR en assetmanagement keten). Daardoor worden er minder opdrachten aan derden verstrekt. Realisatie is alsnog geprogrammeerd in 2019. 
Hoog water situatie / oefening -€ 219.000       -€ 219.000 I Vanwege de hoogwatersituatie in het 1e kwartaal was de inzet van dijkwachtvrijwilligers noodzakelijk en zijn meer kosten gemaakt voor het opruimen en storten van daak. Tevens vindt er in 2018 een bijscholingstraject plaats voor de vrijwilligers, (besluit vanuit oefening Deining en Doorbraak). 
Maaionderhoud € 102.000       € 102.000 I Omdat het maaionderhoud van het Reevediep in 2018 nog niet door het waterschap wordt verzorgd en het maaionderhoud op dijken als gevolg van de droogte is stilgelegd, zijn er  minder uitgaven.. 
Onderhoud watergangen   -€ 362.000     -€ 362.000 S Voor 2018 is al uitgangspunt de raming 2017 gebruikt. Ondertussen hebben er aanbestedingen plaatsgevonden met kostenverhogende gevolgen. 
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Kostensoort Veiligheid Watersysteem Waterketen M&O Totaal I/S Toelichting 
De verwachting is dat de kosten i.v.m. de droogte zullen stijgen, omdat de aanvoerwatergangen extra zijn gemaaid. 

Vuilvangen (exoten bestrijding)   -€ 77.000     -€ 77.000 I Om  verdere verspreiding van exoten tegen te gaan zijn in enkele watergangen vuilvangen geplaatst. 
Bijdragen Vitens   € 76.000     € 76.000 S WDODelta ontvangt van Vitens jaarlijks een bijdrage voor het onderhoud van waterwingebieden. Deze bijdrage werd niet begroot. 
Onderhoud bruggen   € 139.000     € 139.000 I In afwachting van beleid inzake bruggen vinden er geen onderhandelingen plaats met gemeenten over eventuele overname. 
Bijdragen onderhoud Zedemuden   € 589.000     € 589.000 I Voorwaarden voor het overnemen van het beheer van het gemaal Zedemuden was het ontvangen van een bijdrage in de kosten van het toekomstig beheer. Deze wordt in ens in de exploitatie verantwoord (en afgestort in de egalisatiereserve). 
Droogte   ca.-€ 1.000.000     -€ 1.000.000 I Ten tijde van het opstellen van deze rapportage is op hoofdlijnen reeds onderzocht wat de verwachte impact van de droogte is op de bestedingen in 2018. Conform het reeds gecommuniceerde memo wordt er vanuit gegaan dat de kosten van de droogte ongeveer 350.000 euro per maand bedragen en dat de droogte drie maanden heeft geduurd. Dit betreft een inschatting op hoofdlijnen. 
Dubbel belang gemalen     -€ 45.000   -€ 45.000 S Het waterschap onderhield in het verleden enkele dubbel belang gemalen, waar dekking voor de overhead uit werd verkregen. Deze dekking valt weg door het overdragen van het beheer en onderhoud in 2018 aan de betreffende gemeente(n). 
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Kostensoort Veiligheid Watersysteem Waterketen M&O Totaal I/S Toelichting 
Garanties van oorsprong (GVO)     -€ 50.000   -€ 50.000 S Conform onze duurzaamheidsambitie (energieverbruik waterketen) kopen wij GVO`s aan. Met de omvang van de kosten voor GVO`s is in de begroting onvoldoende rekening gehouden. Deze aanschaf zal naar verwachting in 2018 t/m 2020 nodig zijn. 
Echten     -€ 200.000   -€ 200.000 I In samenhang met het project gasveiligheid Echten wordt er onderhoud gepleegd ten laste van de exploitatie (niet levensduur verlengend). Het gaat dan om het schoonmaken van de beluchtingscircuits en het vervangen van filters (verbruiksdelen). Deze kosten vallen hoger uit van voorzien. 
Echten  (discontinuïteit)     PM   € 0 I/S Op het moment van opmaken van de bestuursrapportage wordt onderzocht welke maatregelen m.b.t. gasveiligheid en onderhoud van de slibgisting in Echten nodig zijn. Met de financiële impact van te nemen maatregelen is nog geen rekening gehouden.  
Verkoop grond   € 750.000     € 750.000 I Er is grond verkocht (Blankenham), waardoor er sprake is van een incidentele opbrengst. Deze verkoop is de grootste actualisatie van de financiële verwachting t.o.v. de eerste bestuursrapportage. 
Adviesopdrachten   € 229.000     € 229.000 I Voorgenomen verbeteringen m.b.t. het meetnet oppervlaktewater zijn in 2018 niet gerealiseerd als gevolg van de droogte (prioriteitstelling). Deze worden naar verwachting in 2019 alsnog gerealiseerd. Ook heeft de provincie een niet begrote bijdrage geleverd aan het project meetnet Oude Diep. Ook is er sprake van minder onderzoeken dan gepland, door het in 2019 starten van de waterschapszorg.  
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Kostensoort Veiligheid Watersysteem Waterketen M&O Totaal I/S Toelichting 
Aqualysis   € 100.000     € 100.000 I Naar verwachting zal het dienstenpakket dat nodig is in 2018 bij Aqualysis afgenomen worden, ruim binnen het begrotingskader.  
Inkoop organisatie waterkracht       -€ 50.000 -€ 50.000 S De kosten voor samenwerking op het vlak van inkoop zijn abusievelijk niet begroot. 
BTW-pro rata       € 1.200.000 € 1.200.000 I De financiële positie inzake de mogelijkheden tot verrekening van BTW is voor de periode t/m 2018 geheel doorgrond. Daaruit blijkt dat er verdere restitutie van BTW kan worden aangevraagd bij de belastingdienst. Daarmee wordt het resultaat ten opzichte van de eerste bestuursrapportage verhoogd.  
GBLT       -€ 77.000 -€ 77.000 S Conform de door GBLT ingediende begrotingswijziging zullen er in 2018 en aankomende jaren meer financiële middelen nodig zijn.  
Ambtsjubilea       -€ 80.000 -€ 80.000 S Er heeft een voorlopige berekening plaatsgevonden, waaruit blijkt dat er jaarlijks € 120.000 toegevoegd dient te worden aan de voorziening voor ambtsjubilea. Daarmee zijn de kosten voor het vullen van de voorziening t.b.v. ambtsjubilea hoger dan begroot. Structureel is er 30.000 euro meer nodig(2019-2022). 
Werving en selectie       € 60.000 € 60.000 I Kosten voor werving en selectie vallen lager uit door werving binnen Waterkracht en via sociale media op te pakken. 
Onderhoudskosten procesautomatisering   € 73.000     € 73.000 S Situatie is stabiel, geen storingen. Ombouw naar ander merk loopt voorspoedig, hierdoor minder kosten voor 2018.  
Doorontwikkeling automatisering       -€ 57.000 -€ 57.000 I Als gevolg van ziekte is het noodzakelijk gebleken om meer externe expertise in te zetten voor de doorontwikkeling van de archieftool en onze rapportagetool. 
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Kostensoort Veiligheid Watersysteem Waterketen M&O Totaal I/S Toelichting 
Grensoverschrijdend afvalwater       € 97.000 € 97.000 S De lasten voor grensoverschrijdend afvalwater zijn lager dan begroot. De begroting 2018 is op dit onderdeel abusievelijk niet bijgesteld naar de verwachting voor 2018.  
Overheaddekking HWBP       € 200.000 € 200.000 S Doordat het HWBP-programma verder toeneemt, is er meer geld beschikbaar voor de overhead. Deze dekking is met het oog op de HWBP programmering structureel van aard.  
Overige € 201.000 € 329.000 € 200.000 € 355.000 € 1.085.000 I/S   
Totaal € 118.000 € 1.407.000 € 54.000 € 1.231.000 € 2.810.000     
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7. BELASTINGOPBRENGSTEN 
Watersysteemheffing
Omschrijving begroot aantal prognose aantal begr opbrengst prog opbrengst verschil
Ingezetenen 2018 255.000 255.000 24.574.350 24.574.350 0
gebouwd bidijks 2018 68.251 68.583 31.395.460 31.548.180 152.720
gebouwd budijks 2018 538 538 61.870 61.870 0
Ongebouwd bidijks 2018 144.800 144.800 10.270.664 10.270.664 0
Ongebouwd buitendijks 2018 3.800 3.800 67.374 67.374 0
Ongeb wegen bidijks 2018 9.600 9.800 1.361.760 1.390.130 28.370
Ongeb wegen budijks 2018 100 100 3.546 3.546 0
Ongebouwd natuur 2018 54.600 55.100 239.694 241.889 2.195
Verontreinigingsheffing 2018 2.700 2.700 142.749 142.749 0
Totaal 68.117.467 68.300.752 183.285
Voorgaande jaren insch jaarrek 2017 prognose verschil
belasting jaar 2017 538.000 638.000 100.000
oude jaren 96.200 84.000 -12.200
Totaal 634.200 722.000 87.800

begr eenheden prog eenheden begr kosten prog kosten verschil
Kwijtschelding (Ingezetenen) 12.400 13.000 1.194.988 1.252.810 57.822

1.194.988 1.252.810 57.822

Netto taak watersysteembeheer incl voorgaande jaren 67.556.679 67.769.942 213.263   
Zuiveringsbeheer
Omschrijving begr aantal ve prog aantal ve begr opbrengst prog opbrengst verschil
Woonruimten 2018 600.600 600.200 31.753.722 31.732.574 -21.148
Bedrijfsruimten 2018 222.000 217.200 11.737.140 11.483.364 -253.776
Totaal 822.600 817.400 43.490.862 43.215.938 -274.924
Voorgaande jaren insch jaarrek 2017 prognose verschil
belastingjaar 2017 -443.000 -176.000 267.000
oude jaren 175.500 -489.000 -664.500
Totaal -267.500 -665.000 -397.500

begr aantal ve prog aantal ve begr kosten prog kosten verschil
Kwijtschelding zuiveringsheffing 24.300 25.200 1.284.741 1.332.324 47.583

1.284.741 1.332.324 47.583

Netto taak zuiveringsbeheer incl voorgaande jaren 41.938.621 41.218.614 -720.007 nadeel

Voortgangsrapportage 2018 -2 GBLT (21-9-2018)

  
 

Watersysteemheffing 
 
Meer opbrengsten uit heffingen door meer eenheden 
gebouwd en meer opbrengsten uit voorgaande jaren dan 
begroot.   
Totale opbrengst wijkt beperkt af: 0,3%! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Zuiveringsheffing 
Minder opbrengsten als gevolg van minder eenheden 
bedrijfsruimten. 
 
Definitieve eenheden oude jaren (<2017) zorgen voor 
een substantieel lagere opbrengst.  
 
Totale opbrengst wijkt substantieel af: -1,7%!  
 
 
 Overige (niet getoond): 
 a) Oninbaarheid: -84.000 (nadeel) (+9%) 

b) Anti afhaak: 45.000 (voordeel) (-15%) 
c) Restitutie aan Triferto -144.000 (nadeel) 
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8. VERWACHTING VERMOGENSPOSITIE 
 
Onderstaand wordt doorgerekend welke onttrekking aan de egalisatiereserves wordt verwacht, met het oog op de gemelde ontwikkeling van zowel de 
lasten als batenzijde van de begroting. Op begrotingsbasis is uitgegaan van een onttrekking aan de beide reserves gezamenlijk van 5,05 mln. Naar 
verwachting zal er een onttrekking van 3,85 mln. nodig zijn. Door het resultaat wordt er 1,2 mln. minder onttrokken dan begroot, exclusief de financiële 
gevolgen van het stilleggen van de slibgisting Echten en inclusief een inschatting van de impact van de droogte.   
Het verwachte voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door afwijkingen aan de lastenzijde van de begroting (de programma`s). 
 

Lasten Veiligheid Watersysteem Waterketen M&O Totaal
Begroting 12,1 42,2 32,3 27,1 113,7
Verwachting 12,3 41,4 32,2 26,2 112,1
Mutatie Lasten -0,2 0,8 0,1 0,9 1,6

62,7%
37,3%

Lasten Zuiveringsbeheer Onvoorzien Totaal
Begroting 42,4 0,2 113,9
Verwachting 42,0 0,0 112,1
Mutatie Lasten 0,4 0,2 1,8
Baten (Belastingen) Zuiveringsbeheer Oninbaar Totaal
Begroting 42,2 -0,3 108,9
Verwachting 41,4 -0,4 108,2
Mutatie Baten -0,8 -0,1 -0,7
Resultaat Zuiveringsbeheer Saldo Totaal
Begroting -0,20 -0,50 -5,05
Verwachting -0,60 -0,40 -3,95
Resultaat -0,40 0,10 1,10

1,2

Verwachte lasten per programma (bedragen x €1 mln.)

Verwachte lasten en baten toegerekend naar de waterschapstaken (bedragen x €1 mln.)
Watersysteembeheer

71,3
70,1

-2,95
1,40

Watersysteembeheer
67,0
67,2
0,2

Watersysteembeheer
-4,35
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9. 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 (watergerelateerde) evenementen. Onderstaand worden de activiteiten in de maanden juni tot en met 
oktober opgesomd: 
  Begin juni hebben we deelgenomen aan het job-event in Kampen (voortgezet onderwijs).  Vrijdag 8 juni werd het eindevent van het jeugdwatercongres in Assen georganiseerd. Het jeugdwatercongres wordt jaarlijks georganiseerd door IVN-Noord, provincie Drenthe, provincie Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en WDODelta. Ruim 100 leerlingen 

deden hier aan mee.   Op 14 juni was het jeugdwaterschap aanwezig bij het event Vakkanjers. Opdrachtgever is de Unie van Waterschappen. Scholen uit heel Nederland streden op 14 juni tegen elkaar tijdens de landelijke finale in Utrecht. Anna Spijkervet was één van de juryleden en heeft samen met 
Hetty Klavers diverse prijzen uitgereikt.  Op 20 juni hebben we een kidsmiddag georganiseerd bij WDODelta voor de (klein)kinderen van onze collega’s. Ruim 80 (klein)kinderen namen 
deel aan deze middag.  Eind juli is onze jeugddijkgraaf Anna Spijkervet door het jeugdjournaal geïnterviewd over de droogte.  Van 30 augustus tot en met 2 september vond het Stadsfestival in Zwolle plaats. Tijdens dit event stonden wij met een stand/activiteit op het 
festival en was er een voorstelling (Golfje) voor kinderen.  Eind september hebben we met een stand uitleg gegeven over Klimaat Actief bij het wijkfestival in Zwolle (klimaattafel en VR-brillen).  Het jeugdwaterschap heeft in deze periode twee werkweekenden gehad. Op 1 en 2 juni waren we te gast bij waterschap Stichtse Rijnlanden. De 
jeugdbestuurders hebben een tweetal gastlessen gemaakt en op zaterdag 2 juni waren ze uitgenodigd op het statenjacht De Utrecht. In 
september was het jeugdwaterschap te gast bij de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Dit werkweekend stond in het teken van de verkiezingen. Daarnaast heeft het jeugdwaterschap geholpen om de dijk schoon te houden van distels en hebben ze uitleg gekregen over het 
dijkversterkingsproject.  Op vrijdag 29 september is er samen met NMO, waterschap Vechtstromen en WDODelta een dag georganiseerd voor alle 
voorlichters/vrijwilligers. Aan de hand van verschillende workshops, die allemaal te maken hadden met het thema water, werden de ruim 50 vrijwilligers geïnspireerd en bijgeschoold in het bezoekerscentrum De Wieden.  Er zijn momenteel verkennende gesprekken met het Zone College uit Zwolle (voorheen Groene Welle) om te kijken naar een mogelijke 
samenwerking met het agrarisch onderwijs.  Ook is er een samenwerking gestart met de PABO (Windesheim). Een aantal studenten adviseert 
ons over het bestaande educatiemateriaal en komt met mogelijke verbetervoorstellen. 
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  Overzicht bezoekers periode mei tot en met oktober 2018 
 

Activiteit Aantal bezoekers/personen 
Excursie, waterles 1381  
Technasiumopdracht (Meppel en Hoogeveen) 77  
Leerpad water (voortgezet onderwijs) 240 leerlingen 
Leerpad water (Windesheim) 27 studenten (PABO) 
Expeditie Wildernis (samenwerking met provincie 
Overijssel en NMO) 

689 (29 klassen) 
 Geplande deelname event 

 Op vrijdag 12 oktober staan we op de Techniek Tastbaar beurs in Steenwijk. Deze beurs wordt bezocht door leerlingen (en ouders) van groep 7 
en 8 van het primair onderwijs en van het eerste en twee jaar van het voortgezet onderwijs.  Op 1 november werd het Deltacongres georganiseerd in Zwolle. Anna Spijkervet heeft samen met Herman Dijk een film hiervoor laten opnemen in Kampen.  Op 11,12 en 13 december vindt de Careerday plaats. Tijdens dit evenement bezoeken jongeren van het VO (havo/vwo) uit Noord-Nederland de beurs. In kleine groepjes van ongeveer tien personen moeten we dan korte workshops organiseren. Nieuw is dit jaar dat de laatste dag 
georganiseerd wordt voor vmbo-leerlingen. 
 Geplande oplevering materialen: 

 Eind oktober wordt de les Duurzaam doen opgeleverd. Deze les hoort bij het kaartspel en is geschikt voor het voortgezet onderwijs (aardrijkskunde).  Eind oktober wordt de VR- bril opgeleverd met vier onderwerpen: reis door het riool, klimaatstraat, helikoptervlucht, waterveiligheid.  Eind van het jaar wordt een les opgeleverd voor het primair onderwijs over groene schoolpleinen (Klimaat Actief). 
 
  
 


