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1. LEESWIJZER BESTUURSRAPPORTAGE

Deze tweede bestuursrapportage schetst het beeld van de verwachte prestaties van ons waterschap eind 2019. 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 2019;
- de afwijkingen t.a.v. investeringen; voor zowel onderhandenwerk en voorgenomen investeringen;
- de analyse van financiële afwijkingen; 
- de batenanalyse (belastinginkomsten) en;
- de indicatieve omvang van de reservepositie eind 2019

In de bijlagen die hieronder in dit bijlagenboek staan, vindt u deze onderdelen volgordelijk terug.

Belangrijke functie van de bestuursrapportage vormt het signaleren van (structurele) afwijkingen die van invloed zijn op de meerjarenraming. De 
bestuursrapportage vormt daarmee een brugdocument tussen de overige planning en control-producten. De opeenvolging van de planning en control 
producten 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
2018 jaarrekening 2018
2019 bestuursrapportage 2019-1 Bestuursrapportage 2019-2
2019 begrotingsbrief 2020 - 2023

begroting 2020 - 2023
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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 2019

De maatregelen die voor 2019 zijn geprogrammeerd, zullen niet allemaal gereed zijn aan het einde van dit jaar. 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 leidt. 

In de bestuursrapportage is de onderstaande figuur opgenomen: 

Via deze figuur wordt per programma opgave gedaan van het aantal afwijkingen m.b.t. de maatregelen. Navolgend wordt op basis van het stoomschema 
“bestuurlijk relevante afwijkingen” (pagina 4 van dit bijlagenboek) beoordeeld welke afwijkingen in de bestuursrapportage zelf worden opgenomen. In dit 
bijlagenboek worden alle maatregelen waarop wordt afgeweken benoemd en van toelichting voorzien. 
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Programma Waterveiligheid

Begroting Maatregel Wanneer tevreden Status Relevantie Toelichting en sturing

2.2.3.a Voorbereid zijn op extreme 
situaties

We gaan het ambitieniveau voor 
de meerlaagsveiligheid scherp 
stellen.

Rood Externe 
oorzaak

Deze activiteit integreren we in andere 
activiteiten, onder andere in de 
ontwikkelingen rond ruimtelijke adaptatie en 
bij het bepalen van onze rol bij een 
daadwerkelijke overstroming. Deze 
processen zullen niet eerder dan in 2020 tot 
resultaten leiden.

2.2.1.b Beoordeling primaire 
keringen

We hebben de beoordeling van de 
primaire keringen  Rondom 
Kampen (normtraject 11-2) en 
Deventer (53-3) voorbereid.

Rood Geen impact op 
doelbereik

Planning van het WBI is aangepast i.v.m. 
benodigde gegevens:
- Deventer: ongewijzigd
- Rondom Kampen: vertraagd.
- Vollenhove: wordt eerder uitgevoerd.
Gevolg:
- Deventer: voortgang cf. planning
- Rondom Kampen: vertraagd
- Vollenhove: loopt voor op planning.
- genoemde wijzigingen hebben geen gevolg 
voor HWBP planning

2.2.1.a Beoordeling primaire 
keringen

We hebben de primaire keringen 
Mastenbroek-IJssel (normtraject 
10-3) conform het WBI2017 
beoordeeld op basis van de 
nieuwe normering.

Rood Reeds 
gerapporteerd

Voortgang gestremd en planning wordt niet 
gehaald. Door een foutieve beschikbare 
hydraulische database kunnen er geen 
sommen worden berekend. De beoordeling 
van dit traject kan hierdoor niet uitgevoerd 
worden. Er is aandacht voor dit probleem en 
er worden acties ondernomen om de impact 
te minimaliseren. Het uitblijven van deze 
beoordeling heeft geen keteneffect op 
bijvoorbeeld het HWBP programma en 
tevens komt de totaal planning voor het WBi 
niet in gevaar.
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Programma Watersysteem
Begroting Maatregel Wanneer tevreden Status Relevantie Toelichting en sturing
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Programma Waterketen

Begroting Maatregel Wanneer tevreden Status Relevantie Toelichting en sturing

4.2.1.d Voldoen aan lozingseisen Er is invulling gegeven aan het 
veiligheidsvraagstuk in het kader 
van de vitale infrastructuur

Rood Externe 
oorzaak

Er is door het CBCF aan de 
ledenvergadering van de Unie van 
Waterschappen geadviseerd dat de 
waterschappen geen meerwaarde zien in 
toekenning van de status ‘vitaal B’ voor 
Waterketen. Wel erkennen de 
waterschappen dat ze een grote 
verantwoordelijkheid hebben om met een 
aantal maatregelen op het gebied van 
informatieveiligheid te voldoen aan Baseline 
Informatiebeveiliging Overheid. De definitieve 
besluitvorming hierover vindt plaats eind  
2019.

4.2.3.a Energie en grondstoffen Uitvoering maatregelen 2019 
vanuit het Energie Efficiëntie Plan 
(EEP).

Oranje Uitvoering 
vertraagd; 
afronding nog 
in 2019

De procesbeschrijving van deze maatregel is 
in afronding. Na bestuurlijke instemming in 
2019 is de uitvoering voorzien in het vierde 
kwartaal van 2019. 

4.2.3.b Energie en grondstoffen Uitvoering activiteiten 
DuurzaamDOEN

Rood Externe 
oorzaak

Zolang er zoals nu geen (biologisch) 
capaciteitstekort is op een rwzi, is 
celluloseterugwinning niet kosteneffectief. 
Het hydraulische capaciteitsprobleem op rwzi 
Dalfsen kan in samenwerking met de 
gemeente op een andere veel 
kosteneffectievere wijze worden opgelost in 
het rioolstelsel, dan met de combinatie van 
celluloseterugwinning en een zeefstap op 
rwzi Dalfsen.
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4.2.3.d Afvalwater benutten voor 
circulaire economie

Advies toekomst van sliblijn in 
Echten is gereed en 
investeringskosten zijn in beeld. Er 
is gestart met aanpassingen 
(huidige planning is afronding in 
2020).

Rood Externe 
oorzaak

De afronding wordt volgens de huidige planning 
pas in 2021 verwacht, en dus niet in 2020. Het 
advies (VKA) is opgeleverd in april 2019 en het 
vervolgtraject (project Echten) is gestart. Op dit 
moment zijn de grootste risico's voor het project: 
1. Omgevingsvergunning;
een revisie van de omgevingsvergunning moet 
worden aangevraagd. Door de proceduretijd in de 
vergunningaanvraag zal op zijn vroegst in april 
2020 de omgevingsvergunning beschikbaar 
kunnen zijn. De bouw mag formeel niet starten 
zonder omgevingsvergunning. 
Versnellingsmogelijkheden worden nader 
onderzocht. 2. Natuurvergunning (PAS); voor de 
rwzi Echten (inclusief slibgisting) moet een 
natuurvergunning (Wet natuurbescherming) 
aangevraagd worden. Vanwege de uitspraak van 
de Raad van State is het in de huidige situatie niet 
de verwachting dat een natuurvergunning met het 
huidige VKA verleend zal worden. De 
inbedrijfname mag formeel niet starten zonder 
natuurvergunning. Daarom onderzoeken we 
momenteel kansrijke PAS-bestendige 
alternatieven voor het huidige VKA. Ook 
onderzoeken we mogelijkheden voor het salderen 
en/of compenseren van de NOx emissie. De 
effecten (kosten, risico’s en planning) van deze 
opties worden in beeld gebracht. Complicerende 
factor is dat de oplossingen vanuit het Rijk voor de 
korte en lange termijn nog niet duidelijk zijn en dat 
dus nog niet geanticipeerd kan worden op 
eventuele nieuwe regelgeving (bijvoorbeeld 
vervanging of aanpassing van de PAS). Wanneer 
er op landelijk niveau (stikstofcommissie Remkes) 
meer duidelijk is over de nieuwe aanpak van de 
stikstofdepositie, kunnen de gevolgen voor het 
project Echten concreter worden bepaald in tijd en 
geld. Op dit moment is hier nog geen zicht op.
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Programma Maatschappij en Organisatie

Begroting Maatregel Wanneer tevreden Status Relevantie Toelichting en sturing

5.2.1.c Doelmatig werken 
(Doelmatige en betrouwbare 
overheid)

Het project WDODelta Werkt!, 
wordt in 2019 voortgezet, waarbij 
de focus ligt op verdere  
implementatie van 
assetmanagement aan de hand 
van concrete vraagstukken.

Oranje Reeds 
gerapporteerd

De doelstellingen voor Assetmanagement 
moeten verder worden uitgewerkt en er zal 
worden gewerkt aan een planmatige 
implementatie.

5.2.1.d Aanpassing van het  
belastingstelsel 
waterschappen 

De uitkomst van het Uniebesluit 
over het belastingstelsel 
waterschappen wordt, als de 
wetgeving definitief doorgang 
vindt, gemonitord, vertaald in een 
voorstel en besproken met het 
bestuur

Oranje Opnieuw in 
programmering 
opnemen

De ledenvergadering van de Unie van 
Waterschappen heeft december 2018 
besloten om de activiteiten met een half jaar 
op te schorten. Positiebepaling en 
werkzaamheden zou weer worden opgepakt 
nadat de nieuwe algemene besturen zijn 
aangetreden. In de LV van juni 2019 is een 
open discussie gevoerd met betrekking tot de 
vraag hoe nu verder met de aanpassing van 
het belastingstelsel. In het najaar van 2019 
zal op landelijk niveau worden overlegd om 
te komen tot een gedragen procesvoorstel 
waarin de richting wordt bepaald. Er is geen 
zicht op het afronden van de besluitvorming. 

5.2.2.a Infrastructuur op orde Naar aanleiding van de in 2018 
gehouden verkenning 
krachtenbundeling ICT ZZL en 
WDODelta wordt begin 2019 een 
besluit genomen, waarna dit 
besluit wordt geïmplementeerd.

Rood Opnieuw in 
programmering 
opnemen

De samenwerking op het gebied van I&A 
tussen ZZL en WDODelta wordt voorlopig 
opgeschort. Er is meer tijd nodig om de 
gewenste samenwerking uit te werken. Dat is 
de wens van het bestuur van ZZL en 
WDODelta. Het draagvlak bij beide 
waterschappen is op dit moment 
onvoldoende om een volgende stap in de 
samenwerking te zetten. Een gezamenlijke 
I&A-afdeling per 1 januari 2020 is van de 
baan. In het voorjaar van 2020 wordt de 
balans opgemaakt en het gesprek over het 
vervolg weer opgepakt. Natuurlijk blijven de 
afdelingen elkaar opzoeken in Waterkracht-
verband en worden kennis en ervaringen 
gedeeld.
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3. BIJLAGE VOORTGANG LOPENDE INVESTERINGEN

Onderstaand treft u een overzicht van de voortgang van de lopende investeringen. Sturing vindt plaats op projecten waarvan de vertraging geen externe 
oorzaak heeft. 

De duiding groen, wil zeggen dat conform de planning / scope wordt gehandeld. De duiding oranje betekent dat mogelijk wordt afgeweken van de 
benoemde aspecten van het project. Rood wil zeggen dat zeker zal worden afgeweken. Uitzondering op deze duiding vormt de kolom geld, waarbij 
oranje betekent dat o.b.v. actuele inzichten de MOR zal worden aangewend; en rood betekent dat de MOR wordt overschreden. 
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Er zijn per september geen lopende investeringen die met zekerheid afwijken van de kaders m.b.t. doorlooptijd en projectscope. (in bovenstaande 
schema staan geen rode bolletjes) 
De meeste projecten waarop een verwachte afwijking wordt gemeld, kennen een mogelijk langere doorlooptijd (de meest oranje bolletjes staan in de 
kolom “status in exploitatie nemen”). 
Er bestaat onzekerheid over de termijn waarop er vanuit het rijk een oplossing komt voor de problematiek rondom de PAS (stikstof) en PFAS. De 
meerderheid van de afwijkingen m.b.t. de doorlooptijd hangt hiermee samen.
Ook overige oorzaken van afwijkingen zijn vrijwel uitsluitend “extern van aard”. Sturing is in beperkte mate mogelijk. 
Er zijn geen kredieten die buiten het kader van de MOR treden (geen rode bolletjes). Er worden dan ook geen kredietaanpassingen gevraagd naar 
aanleiding van deze bestuursrapportage.  
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4. AFWIJKINGEN VOORGENOMEN INVESTERINGEN 2019: KREDIETAANVRAGEN / GEREED TE MELDEN

Op de bovenstaande sheet wordt per programma volgordelijk (van boven naar beneden) getoond: 
- Het aantal mijlpalen dat op basis van de tweede bestuursrapportage zal worden gerealiseerd (verwachting te starten investeringen in 2019)
- Het aantal afwijkingen m.b.t. de te realiseren mijlpalen in 2019 ten opzichte van de begroting 2019. 
- Het aantal op begrotingsbasis te realiseren mijlpalen per programma (te starten investeringen)
- Het aantal reeds gestarte investeringen t/m september 2019
- Een duiding van de diverse soorten wijzigingen ten opzichte van de begroting 2019. 

Onderstaand wordt het aantal afwijkingen (mutaties t.o.v. begroting) per programma nader toegelicht. Per (te starten) investering worden achtergronden 
beschreven die leiden tot versnelde of vertraagde start van de investering. Per mijlpaal wordt onderstaand aangegeven of het gaat om extra 
inspanningen t.o.v. de begroting (een plus), of een vertraagde start (een min).    

Bestuursrapportage 2019-2

Met ingang van 2019 wordt via mijlpalen opgave 
gedaan van de investeringen die gedurende het 
boekjaar starten en gereed komen. Via het 
mijlpalenoverzicht wordt gerapporteerd op aan te 
vragen of af te sluiten kredieten. 

Het aantal mijlpalen geeft een indicatie van de mate 
waarin we onze (investerings)voornemens realiseren. 
Plussen en minnen kennen verschillende oorzaken, 
die op de navolgende pagina`s worden toegelicht. 

In de bestuursrapportage (presentatie) wordt opgave 
gedaan van het aantal te realiseren en gerealiseerde 
mijlpalen. Per mijlpaal is geen financiële zwaarte 
opgenomen. Daartoe wordt verwezen naar bijlagen 
3a en 3b.
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Waterveiligheid

 
HWBP Zwolle stadsdijken PU-fase 
doorbelasting

1

Op 15 mei 2018 heeft uw bestuur een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor 
aanbesteding en start van de planuitwerking HWBP-project Stadsdijken Zwolle. Nadien 
hebben landelijke ontwikkelingen geleid tot onder meer nieuwe ontwerpnormen en 
gewijzigde regelgeving. Als gevolg daarvan worden de kosten voor de planuitwerking en 
realisatie aanmerkelijk hoger geraamd dan aanvankelijk ingeschat. Hiervoor is reeds een 
kredietvoorstel gedaan aan het AB op 12-09-2019. Daarbij speelt, dat in het gevraagde 
krediet is voorzien in het uitvoeren van werkzaamheden die behoren tot de realisatiefase. 
Deze kosten hoeven dan later niet opnieuw te worden gemaakt. We halen werkzaamheden 
naar voren om risico`s te verminderen. Het betreft werkzaamheden zoals conditionerende 
onderzoeken, ontwerploop 3, werkvoorbereiding en aanbesteding realisatie en start up 
behorende bij die fase.

 HWBP Onderzoek Gras op Zand 

1

Het doel van het onderzoek is het hebben van een aangevulde “schematiseringshandleiding 
grasbekleding” voor de beoordeling van de grasbekleding. Het betreft een 100% 
gesubsidieerd project door het HWBP. Het AB heeft hiervoor een krediet beschikbaar 
gesteld op 12-09-2019.

 HWBP Zwolle Olst
1 Op 23 april 2019 heeft het AB een krediet verleend voor het opstarten van de 

planuitwerkingsfase. 

 HWBP Vecht Zwolle

-1
In het voorjaar van 2019 is besloten om de projecten Vecht Dalfsen West en Vecht Zwolle te 
integreren in Vecht Dalfsen Zwolle. Dit is vermeld in de berap-1 en in de kredietaanvraag 
van HWBP Vecht Dalfsen Zwolle in het AB van 12-09-2019.

 Keersluis Zwolle

-1

'De keersluis vormt de verbinding met het achterliggende regionaal water in Salland en 
Zwolle. Voor dit regionaal water zijn er verschillende opgaven. De mogelijke 
oplossingsrichtingen willen we graag in samenhang verkennen en afstemmen met de 
partners in de regio. Hiervoor is in de consultatie op de landelijke programmering 
voorgesteld om dit project 3 jaar naar achteren te schuiven.

1
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Watersystemen

 Zandwetering Wijhe 1 Het project wordt uitgevoerd conform het kredietvoorstel uit het AB van 23 april 2019.

 

Bijdrage RWS verbreden duiker N35 
Marswetering 1

Aanvraag van het project is verschoven van 2018 naar 2019 doordat de financiële 
afwikkeling in 2019 heeft plaatsgevonden.

 

Overnamekosten Drentse kanalen
1

Project stond gepland voor 2018 en schuift door naar 2019. Aanpassingen naar aanleiding 
van overname van Drentse kanalen.

 

Overige NBW opgave Salland 
(Zandwetering, Overijssels kanaal 
Zwolle, Emmertochtsloot) PU

-1
Uit de planverkenning blijkt dat er geen NBW opgave is.

 

Breebroeksleiding
-1

Het project wordt gelijktijdig opgepakt met Soestwetering. Het gebiedsproces heeft langer 
geduurd door onderzoek naar ZON opgave.

 

 Oude Diep Restopgave
-1

Onderdeel van de breder kijk op het Oude Diep. Prolander is hierbij de trekker. Gekeken 
wordt naar eventuele mogelijke koppeling met KRW en NBW opgave.

 

KRW-maatregelen Waterlichaam 
Drentse Kanalen, fase 1 PU

-1
Planuitwerking fase 1 wordt tegelijk gedaan met fase 2.

 

Stroomgebied Streukelerzijl PU 
optimaliseren stroomgebied -1

Er zal eerst een nadere hydrologische analyse gemaakt worden.

 

Soestwetering realisatie
-1

De planuitwerking is afgesloten in 2018.  Het gebiedsproces heeft langer geduurd door 
onderzoek naar ZON opgave. De realisatie zal gelijktijdig worden opgepakt met 
Breebroeksleiding in 2020.

 

Herstel peilscheiding kanaal 
Zeegrave-Bisschopswetering -1

Scope onduidelijk. Project wordt nog niet opgestart. Streven is om in 2020 te starten met dit 
project. 

 

Wateraanvoer Vechterweerd Noord 
fase 1, realisatie -1

Uit herberekening blijkt dat de voorgenomen maatregelen niet de verwachte 
compenserende werking hebben. Op dit moment wordt aanvullend rekenwerk uitgevoerd 
voor de realisatie van fase 1.

 

Stadsontwikkeling 
Nieuwveenselanden, 
Nijeveen/Kolderveen

-1

Vertraging is het gevolg van een beroepsprocedure

 

Maatregelen n.a.v. Peilbesluit 
Kampereiland Mandjeswaard Pieper 
en Zuiderzeepolder 

-1

Planning onzeker vanwege integratie Waterschapszorg. 
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Gemaal Nieuwebrugsluis, Ossesluis 
en Rogatsluis (Drentse kanalen; 
HGV), PU

-3

Overdracht en afstemming met de diverse partijen vergt een langere doorlooptijd. Hierna kan 
tot de planuitwerking worden overgegaan.

 Gemaal Halfweg

-1

bij Halfweg is gekozen om in Bouwteam verband het ontwerp verder te detailleren (binnen 
bestaande ruimte PU-fase). Inmiddels wordt nagedacht hoe om te gaan met de PAS-
problematiek. De kredietaanvraag RE-fase zal hierdoor in januari 2020 plaatsvinden. De 
eindmijlpaal blijft dus wel staan.

 Baggeren

-3

Een drietal baggerprojecten verschuift de start met als oorzaak de nieuwe wettelijke kaders 
voor PAS (Programmatische Aanpak Stikstofdepositie) en PFAS (chemische stoffen die van 
nature niet in het milieu voorkomen). Zie melding hierboven: van deze 3 verschuift 2 gereed 
meldingen naar 2020.

 

Bijdragen
-2

RWS N348: Bijdrage aan het project van RWS; DAW: De huidige DAW projecten zijn 
bijdragen die in de exploitatie worden verantwoord. Het is de vraag of bij toekomstige 
openstellingen de (bijdragen aan) projecten activeer baar zijn; 

 

Aanpassen watergang/duiker 
Scheerwolde -1

Doordat de scope nog onduidelijk is, is het project een doorgeschoven naar 2020.

 
Aanleggen/verbeteren rijroutes regio 
West

-1
I.v.m. capaciteit van meerdere afdelingen is dit project verschoven naar 2020. 

-18

Waterketen

 

Voorbereiding Zonnepanelen op dak 
RWZI terreinen fase 3 1

Voor de voorbereiding van de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen was opgenomen dat 
deze in 2018 zou worden aangevraagd. Deze aanvraag heeft in 2019 gelijktijdig plaats 
gevonden met de kredietaanvraag (AB28-02-2019) voor het aanschaffen en plaatsen.

 2018-2019 Discrepantiemaatregelen
1

Dit project is meegenomen in de totale kredietaanvraag (DB 11-12-2018) van 
"Beheerinvesteringen BWK".

 

Waterketen - Optimalisatie 
(Afval)water Systeem (OAS) 
zuiveringskring Raalte

-1

Met het bestuursvoorstel (Z/18/018496) is tijdens het AB van 10-7-2018  besloten om een 
krediet te verlenen van € 90.000 voor het uitvoeren van maatregelen in het rioolstelsel van 
de gemeente Raalte waarmee deze voorgenomen investering van 1,1 mln. is vervallen. Dit 
gegeven is abusievelijk niet in de grondslagen van de begroting 2019 verwerkt. 
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SOI Echten; schoonmaken 
gistingstank en menging verbeteren

-1

Dit project is opgenomen in de algemene beheer- en onderhoudsprojecten BWK.

 Actualiseren tekeningen RWZI's
-1

Krediet is reeds aangevraagd in 2018, echter omissie in mijlpalenoverzicht 2019.

 
RWZI Dalfsen en Transportsysteem 
Staphorst; maatregelen n.a.v. OAS

-1
In begroting 2019 is dit project onterecht als op te starten voor 2019 meegenomen terwijl 
het investeringsbedrag in 2020 is verantwoord.

 RWZI Meppel OAS
-1

Eventuele maatregelen n.a.v. de samenwerking en afstemming met de gemeente zijn nog 
niet uitgewerkt.

-3

Maatschappij en organisatie

 
Vervanging / instandhouding ICT 
Systemen 

1

Vervanging van diverse systemen verschuift van 2018 naar 2019 en verder. Aanschaf van 
informatiesystemen kan pas plaatsvinden, wanneer duidelijkheid bestaat over de 
gebruikers. De samenwerking met Zuiderzeeland wordt verder onderzocht, waarna 
invulling kan worden gegeven aan het applicatielandschap. Tot het moment van 
vervangingen blijven bestaande systemen operationeel. 

 
DuurzaamDoen; "Zon op veld" o.a. 
Punthorst) 

-1
Het kredietvoorstel is aangehouden in het AB van 12-09-2019 met verschuiving naar 2020 
e.v.

  Informatiebewustzijn 
-1

Het project verschuift deels naar 2020 en deels is een opdracht gegeven aan een extern 
bureau voor ondersteuning op het gebied van informatiebewustzijn.

 
 Implementatie integratieplatform 
(ESB) i.s.m. ZZL 

-1

De samenwerking op het gebied van I&A tussen ZZL en WDODelta wordt voorlopig 
opgeschort. Het voorstel is 27 augustus in het college/dagelijks bestuur van beide 
organisaties besproken. 

-2
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- Het aantal mijlpalen dat op basis van de tweede bestuursrapportage zal worden gerealiseerd (verwachting gereed te melden investeringen) 
- Het aantal afwijkingen m.b.t. de te realiseren mijlpalen in 2019 ten opzichte van de begroting 2019. 
- Het aantal op begrotingsbasis te realiseren mijlpalen per programma (gereed te melden investeringen)
- Het aantal reeds gereed gemelde investeringen t/m september 2019
- Een duiding van de diverse soorten wijzigingen ten opzichte van de begroting 2019. 

Onderstaand wordt het aantal afwijkingen (mutaties t.o.v. begroting) per programma nader toegelicht. Per (gereed te melden) investering worden 
achtergronden beschreven die leiden tot versnelde of vertraagde afsluiting van het investeringskrediet. Per mijlpaal wordt onderstaand aangegeven of 
het gaat om versnelde realisatie gaat t.o.v. de begroting 2019 (een plus), of om vertraging (een min).    

Bestuursrapportage 2019-2

Met ingang van 2019 wordt via mijlpalen opgave 
gedaan van de investeringen die gedurende het 
boekjaar starten en gereed komen. Via het 
mijlpalenoverzicht wordt gerapporteerd op aan te 
vragen of af te sluiten kredieten. 

Het aantal mijlpalen geeft een indicatie van de 
mate waarin we onze (investerings)voornemens 
realiseren. Plussen en minnen kennen 
verschillende oorzaken, die op de navolgende 
pagina`s worden toegelicht. 

In de bestuursrapportage (presentatie) wordt 
opgave gedaan van het aantal te realiseren en 
gerealiseerde mijlpalen. Per mijlpaal is geen 
financiële zwaarte opgenomen. Daartoe wordt 
verwezen naar bijlagen 3a en 3b.
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Waterveiligheid

 

HWBP Stenendijk-Hasselt

-1

Oplevering in 2020 is conform kredietaanvraag (AB 29-01-2019) verschoven naar 2020 
(begroting 2019). Het voorkeursalternatief zal in 2020 worden voorgelegd aan het bestuur. 
Eerste kredietaanvraag  betreffende voorschot PU: Q2 2020; definitieve kredietaanvraag 
PU: Q3 2020.

 Primaire Keringen (POV-piping)

-4

Dit betreft 4 investeringen in HWBP primaire keringen (i.p.v. regionale keringen), welke 
100% subsidiabel zijn. Deze projecten zijn in eerdere jaren afgerond met lagere uitgaven 
dan begroot. De subsidie is vooraf ontvangen en de verwachting is dat er subsidie moet 
worden terugbetaald ad € 553.000 waardoor de projecten nog niet financieel afgerond 
kunnen worden.

 
Metselwerk kademuur (Stenendijk 
Hasselt)

-1

A.g.v. het in voorbereiding zijnde HWBP-project Stenendijk Hasselt kan het in slechte staat 
verkerende metselwerk worden meegenomen. Echter dit valt buiten de scope van het 
HWBP-project i.v.m. mogelijke subsidie, maar de werkzaamheden kunnen wel aan elkaar 
worden gekoppeld. 

 
HWBP Vervroegde verkenning 
Mastenbroek-Zwarte Meer

1

Naar aanleiding van consultatie voor programmering HWBP is duidelijk geworden dat 
samenloop met de werkzaamheden van de Provincie aan de N760 op korte termijn niet zal 
plaatsvinden. In de bestuurlijke consultatiereactie van maart 2018 is besloten tot 
herprogrammering van de start verkenning in 2024. Door de droogte in 2018 is het project 
verder vertraagd met oplevering c.q. activering van de vervroegde verkenning in 2019. 

 HWBP Verkenning Zwolle

1
In 2012 is het krediet voor de verkenning van het HWBP Zwolle beschikbaar gesteld. Nu de 
Europese aanbesteding is gegund en in maart 2019 de planuitwerkingsfase is opgestart kan 
de verkenningsfase worden afgesloten.

-4

Watersystemen

 

Soestwetering planuitwerking

-1

De planuitwerking is afgesloten in 2018.  Het gebiedsproces heeft langer geduurd door 
onderzoek naar ZON opgave. De realisatie zal gelijktijdig worden opgepakt met 
Breebroeksleiding.

 Marswetering planuitwerking -1 De planuitwerking is afgesloten in 2018 wat geresulteerd heeft in een kredietvoorstel voor 
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de realisatiefase.

 

Gemaal Broekhuizen en Renovatie 
gemalen Bremmelerstraat, Adsum, 
Zwaantje

-2

De projecten zijn voorspoedig verlopen met oplevering in 2018; in plaats van in 2019

 

Oude Diep

-1

Voor project Brongebied Oude Diep, welke momenteel in uitvoering is, is voor de te 
verplaatsen grond onderzocht in hoeverre PFAS in de bodem zit. Uit het onderzoek is naar 
voren gekomen dat hier lichte concentraties van PFAS voorkomen. Momenteel wordt 
onderzocht hoe hier mee om te gaan.

 

Diverse waterbergingen gemeente 
Raalte en Staphorst -1

In DB-besluit is opgenomen dat dit project onderdeel wordt van het WOM-project "Nieuwe 
Wetering benedenloop". Daarmee is dit project als apart project komen te vervallen.

 

Wateraanvoer Vechterweerd Noord 
fase 2, planuitwerking -1

Uit herberekening blijkt dat de voorgenomen maatregelen niet de verwachte 
compenserende werking hebben. Op dit moment wordt aanvullend rekenwerk uitgevoerd 
voor de realisatie van fase 1, waardoor fase 2 wordt uitgesteld.

 

Vervangen gemaal Vogellanden
-1

Het gemaal wordt vervangen door de aannemer van Prorail. Deze voert het project uit voor 
WDODelta. De werkzaamheden worden uitgevoerd in voorjaar 2020.

 

Baggeren
-2

Een tweetal baggerprojecten verschuiven met als oorzaak de nieuwe wettelijke kaders voor 
PAS (Programmatische Aanpak Stikstofdepositie) en PFAS (chemische stoffen die van 
nature niet in het milieu voorkomen). 

 

Bijdragen

-3

RWS N348: Bijdrage aan het project van RWS; DAW: De huidige DAW projecten zijn 
bijdragen die in de exploitatie worden verantwoord. Het is de vraag of bij toekomstige 
openstellingen de (bijdragen aan) projecten activeer baar zijn; 
ZON:  Door de vertraging in de afronding van de projecten is ook de afrekening van ZON 
bijdragen doorgeschoven.

 

Overnamekosten Drentse kanalen
-1

De overname van de tweede tranche “Drentse Kanalen” (Meppel-De Punt) heeft nog niet 
geleid tot een kredietaanvraag. Eerst wordt verkend welke gewenningsbijdragen vanuit het 
Rijk zal worden verkregen. 

 
Waterschapszorg

-2
In maart 2019 is er krediet beschikbaar gesteld voor voorbereiding. In het voorjaar van 
2020 zal voor verdere implementatie vervolgkrediet worden aangevraagd.

 

Inrichtingsmaatregelen overdracht 
stedelijk water -1

Voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd. In september 2019 wordt gestart met 
het proces van overdracht beheer en onderhoud stedelijk water in de gemeente 
Steenwijkerland.

 
Bijdrage gem. Hoogeveen 
verbetering watersysteem centrum

-1
Heeft vertraging door projectleiderswissel bij de gemeente. Naar verwachting wordt dit in 
2020 opgeleverd.

 Duikers herleggen/vernieuwen -1 Op diverse locaties in het gebied liggen (lange) duikers onder o.a. wegen, zandpaden en 
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schouwpaddammen. Een aantal hiervan is in slechte staat en moeten worden vervangen.   
Voor het jaar 2019 schuift de realisatie door naar 2020 en moet het krediet nog worden 
aangevraagd.

 

Aanpassen watergang/duiker 
Scheerwolde -1

Doordat de scope nog onduidelijk is, is het project een doorgeschoven naar 2020.

 

Asbestverwijdering diverse locaties

-1

Volgens wet en regelgeving moet asbest verwijderd worden van daken voor 2024. Plan is 
om jaarlijks een gepland aantal daken te saneren i.c.m. zon op dak. Voor het jaar 2019 
schuift de realisatie door naar 2020 en moet het krediet nog worden aangevraagd.

 

Renovatie sluiswachterswoning 
Vechterweerd 1

Het project is met enige vertraging eind april 2019 afgerond.

 

Bijdragen
4

Van 4 projecten is de gereed melding opgeschoven van 2018 naar 2019 doordat de 
financiële afwikkeling in 2019 heeft plaatsgevonden.

 

Voorbereiding Steenwetering en 
Zandwetering Wijhe 2

Betreft 2 projecten welk in 2018 gereed gemeld hand kunnen worden. Echter door 
financiële afwikkeling verschoven naar 2019.

 

Voorbereiding overdracht gemaal 
Zedemuden 1

Overdracht onroerend goed nog niet rond. De laatste punten voor de overeenkomst liggen 
nu bij het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat. 

 

Herleggen/vernieuwen duikers 
Giethoorn Ommen 1

De duiker aan de Woestendijk valt qua kosten hoger uit i.v.m. gewijzigde eisen. Het 
restantbedrag is onvoldoende om dit te dekken en hiervoor wordt gezocht naar een 
andere oplossing. 

-12

Waterketen

 

Waterketen - Zon binnen de hekken

-1

De verwachte bestedingen bedragen in totaal 14,6 mln. Het doel blijft ongewijzigd, maar 
kans op vertraging neemt toe. Oorzaak van de vertraging vormt onvoldoende bezetting, 
waardoor er vertraging in Europese aanbesteding optreedt. Ook de vergunningverlening en 
de beschikbare netcapaciteit bij de energieleverancier geven problemen bij het realiseren 
van de doelen. De locaties worden waarschijnlijk wel opgeleverd voor 2025; het jaar waarin 
CO2 neutraliteit wordt nagestreefd.

 

RWZI Echten; vervangen van de PE 
installatie en RWZI Dalfsen en -2

In begroting 2019 is dit project onterecht als gereed melding voor 2019 meegenomen 
terwijl het investeringsbedrag in 2020 is verantwoord.
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Transportsysteem Staphorst; 
maatregelen n.a.v. OAS

 

Beheerinvesteringen BWK

-6

Betreft (grotendeels) een wijziging van administratieve aard, waarbij verschillende 
voorgenomen investeringen zijn samengevoegd tot 1 krediet. Gevolg is dat door een 
onderdeel het totaal krediet begin 2020 wordt opgeleverd. Dit leidt niet tot wijzigingen van 
de doelstellingen of het resultaat.

 

Biogasveiligheid RWZI Echten

-1

Oorzaak van de vertraging door de volgende 2 risico's: 1- Door de proceduretijd in de 
vergunningaanvraag zal op zijn vroegst in week 14-2020 de omgevingsvergunning 
beschikbaar kunnen zijn. De bouw mag formeel niet starten zonder omgevingsvergunning 
(waaronder bouwvergunning). Versnellingsmogelijkheden worden nader onderzocht. 2- 
Wanneer er op landelijk niveau (stikstofcommissie Remkes) meer duidelijk is over de 
nieuwe aanpak van de stikstofdepositie, kunnen de gevolgen voor het project Echten 
concreter worden bepaald in tijd en geld.

 

Optimalisatie Echten bijdrage 
Hoogeveen en Optimalisatie 
afvalwaterketen/samenwerking 

-2

Heeft vertraging door projectleiderswissel bij de gemeente. Naar verwachting wordt dit in 
2020 opgeleverd. De verwachting is niet dat een bijdrage kan worden uitbetaald omdat dit 
afhankelijk is van de realisatie door de gemeente.

 

Virtualiseren Citect systemen

1

Als vervolg op 2018 zijn de ontbrekende systemen die nodig zijn voor het virtualiseren van 
de Citect systemen zijn aangeschaft en op de locaties geplaatst. De inrichting van Citect is 
verder opgepakt door Proces Automatisering.
Daarnaast is de back-up software ingericht en ingesteld voor het maken van de back-ups. 
Na de zomer is gestart met het virtualiseren van de dataverbindingen.

 

Inrichting centrale procesruimte 
waterketen 1

Het project wordt opgeleverd in 2019 i.p.v. de geplande 2018. Dit wordt deels veroorzaakt 
door personele wisselingen bij de afdeling Beheer Waterketen, als door de beschikbare 
capaciteit bij de leverancier. 

 
Vervanging switches RWZI's

1
Dit project loopt tezamen met de "ICT voorzieningen buitendienst" (Zie hieronder bij 
M&O).

-9

Maatschappij en organisatie
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Vervangen koelinstallatie 
hoofdkantoor -1 De huidige koelinstallatie vormt een risico op uitvallen. Daarom zal de installatie op 

afzienbare termijn worden vervangen; naar verwachting in 2020.

 

Vervanging financieel systeem

-1

Het bestaande contract m.b.t. het financieel systeem kon niet worden verlengd. Bij het 
voorbereiden van de aanbesteding is gebleken, dat er een omvangrijke 
aanbestedingsprocedure noodzakelijk is (complex product). Hierdoor verschuift de 
oplevering van 2019 naar 2021.

 

Door ontwikkelen ICT infra samen 
met ZZL 1

Het project bevindt zich in de laatste fase en is bijna gereed voor oplevering.
In de laatste fase moet nog 1 knelpunt worden opgelost, nl. de snelheid van het systeem.
De verwachting is dat dit in 2019 is opgelost en dat het project daarna afgerond is. 

 

ICT voorzieningen buitendienst
1

Door vertraagde uitlevering van 17" laptoppen is de uitrol van de laatste werkplekken 
opgeschoven. Deze worden momenteel geplaatst en i-pads worden ingebouwd in de maai- 
en kraan-machines. 

0
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5. AFWIJKINGEN GOEDEREN EN DIENSTEN

Kosten Veiligheid Watersystee
m

Waterketen M&O Totaal I/S Toelichting

Saldo eerste 
bestuursrapportage 

87.500 398.300 825.500 -2.958.500 -1.647.200
De afwijkingen zoals reeds gemeld in de eerste 
bestuursrapportage 2019

Incidentele afwijkingen

Salarissen huidig bestuur 95.500 95.500 I Ons waterschap heeft een interim dijkgraaf 
aangetrokken. 

Onderhoud machines en 
vaartuigen

111.200 111.200 I Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving zijn de 
huidige (6) actiewagens afgekeurd. Daardoor worden nu 
drie (per regio 1) nieuwe actiebordenwagens gekocht.
Ook moeten drijvende vaartuigen uiterlijk 31 december 
2019 aangepast en gekeurd zijn, om certificering te 
verkrijgen. Keuring en aanpassingen brengen 

Bestuursrapportage 2019-2

Op sheet 11 van de bestuursrapportage wordt het verwachte financieel resultaat (ten 
opzichte van de begroting) weergegeven. De afwijkingen zijn gerubriceerd naar 
soorten kosten/opbrengsten. 

Opbrengsten zorgen voor een substantieel aandeel in het resultaat. Er wordt meer 
belastingopbrengst verkregen (zie onderwerp 6 van dit bijlagenboek) en er wordt 
dividend ontvangen. 

De overige afwijkingen zijn van beperkte omvang en zijn reeds in de eerste 
bestuursrapportage toegelicht. De belangrijkste ontwikkeling aan de lastenzijde, ten 
opzichte van de vorige bestuursrapportage, betreft het saldo van goederen en 
diensten. 

Uit onderstaande analyse blijkt dat:
- Het financieel resultaat naar verwachte gelijk blijft ten opzichte van de 

voorgaande rapportage. Beeld conform eerste bestuursrapportage.
- De financiële verwachting op basis van trendanalyse wordt verlaagd met 1,0 

mln. (naar 2,0 mln.)
- Deze verlaging het grootste deel van de structurele doorwerking van de 

bestuursrapportage op de begroting verklaard.   
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Kosten Veiligheid Watersystee
m

Waterketen M&O Totaal I/S Toelichting

aanvullende kosten met zich mee. 

Baten i.v.m. bestuurlijke 
sancties

-85.000 -85.000 I Er zijn twee dwangsommen opgelegd i.v.m. het 
overtreden van lozingseisen van afvalwater.

Verkoop grond -125.000 -125.000 I Het betreft de verkoop van gronden Grafhorst

Grens overschrijdend 
afvalwater

-80.000 -80.000 I De tussentijdse afrekening met omliggende 
waterschappen laat een groter voordeel zien dan 
geraamd. Dit voordeel bevindt zich binnen de verwachte 
bandbreedte van de begroting (geen structureel effect)

Bijdrage aan GBLT -30.000 -30.000 I Bij GBLT heeft een begrotingswijziging plaatsgevonden, 
o.a. levert het invorderingsproces meer invorderbaten 
op. Hierdoor daalt de bijdrage voor WDODelta.

Wachtgeld, pensioen 
uitkering voormalig 
personeelsleden

-31.000 -31.000 I Naar verwachting wordt in 2019 € 31K minder aan WW-
uitkeringen uitgegeven. Het aantal uitkeringen en recht, 
hoogte en duur van de uitkeringen zijn variabelen die bij 
het maken van de begroting niet secuur zijn in te 
schatten.

Ongediertebestrijding 16.000 16.000 S Voor ongediertebestrijding is structureel meer geld 
nodig. Dit komt voornamelijk door de hoge kosten voor 
de bestrijding van de overlast van de eikenprocessierups 
op diverse locaties.

Overige afwijkingen 1.000 38.920 39.920 I Saldo van overige (kleine) afwijkingen

Aankoop 
kantoorapparatuur

44.700 44.700 I Overschrijding door nieuwe I-Pads voor het nieuwe 
bestuur en een btw correctie over voorgaand jaar.

Bijdrage aan openbare 
lichamen

92.500 92.500 pm Over de bijdragen 2019 aan het HWH wordt sinds dit jaar 
BTW geheven. Door HWH wordt bezwaar aangetekend 
tegen de BTW plicht. Deze afwijking is volledigheidshalve 
meegenomen inde bestuursrapportage , maar niet 
structureel naar de begroting vertaald. 

De bijlage aan de UvW is lager ten aanzien van het 
onderdeel omgevingswet. 
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Kosten Veiligheid Watersystee
m

Waterketen M&O Totaal I/S Toelichting

Samenwerking met derden -207.000 -207.000 I De onderzoekskosten m.b.t. waterrobuust Zwolle zijn 
door de provincie en de gemeente gedekt. 
Ook zijn er uitgaven begroot voor SuDaReMa en Blue 
Deal. Het waterschap heeft echter werkzaamheden voor 
deze programma`s verricht, waardoor wij per saldo 
minder bijdragen. 

Opdrachten aan externe 
bureaus (incidenteel)

-87.000 -296.000 -87.000 -470.000 I Beleidsvoorbereiding heeft deels in samenwerking met 
derden plaatsgevonden, die een deel van de kosten voor 
hun rekening nemen. Daarnaast zijn enkele 
onderzoeksactiviteiten vertraagd, zoals DPRA-onderzoek. 
Ook zijn minder initiatieven aangeleverd op het gebied 
van recreatief medegebruik. 
Daarnaast is prioriteit gegeven aan Echten, waardoor het 
Integraal zuiveringsplan (IZP) niet is opgestart. Dit schuift 
door naar 2020.
Ten aanzien van de omgevingswet en het 
duurzaamheidsprogramma zijn minder externe kosten 
gerealiseerd. Er is meer met eigen mensen gedaan. 

Baggeren en onderhoud 
landelijk gebied

-1.000.000 -1.000.000 I Tijdens het baggerseizoen is er nog geen oplossing m.b.t. 
de PFAS problematiek, waardoor de baggeragenda naar 
alle waarschijnlijkheid niet geheel kan worden 
uitgevoerd. Ook wordt er minder onderhoud gepleegd 
aan beschoeiingen en betuiningen. Deze kosten 
verschuiven naar navolgende jaren. 

Elektriciteit -130.000 -130.000 I Er is sprake van een (beperkt) lager energieverbruik dan 
geraamd bij de begroting. Voor RWZI Echten was 350.000 
opgenomen voor extra kosten. Dit blijkt op basis van 
recent opgedane ervaringscijfers hoog ingeschat. 

Echten -475.000 -475.000 I Het dealen met de uitval van de slibgisting Echten leidt 
tot minder kostentoename van verwacht. Er is minder 
externe dienstverlening benodigd geweest. Ook ontstaan 
er (niet begrote) BTW voordelen als gevolg van de 
buitengebruikstelling. Ook is er subsidie m.b.t. Echten 
afgerekend. 
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Kosten Veiligheid Watersystee
m

Waterketen M&O Totaal I/S Toelichting

Opdrachten aan externe 
bureaus (structureel)

45.000 321.200 366.200 S Als gevolg van het besluit om digitaal te schouwen, wordt 
er periodiek satellietdata ingekocht. Dit wat niet begroot. 

Er worden extra kosten gemaakt voor incidentele inzet 
van externe deskundigen en ontwikkeling van bestaande 
en nieuwe systemen (invoering OCR , aanschaf drones, 
samenwerking ZZL en strippenkaarten). 

Daarnaast zijn bestaande budgetten niet toereikend 
i.v.m. kostenstijgingen. Net als vorig jaar wordt hier een 
overschrijding verwacht door stijging van de 
abonnementsprijzen. Stijging 2019 t.o.v. 2018 bedraagt 
meer dan 10%.

Ongediertebestrijding 16.000 16.000 S Voor ongediertebestrijding is structureel meer geld 
nodig. Dit komt mede door de kosten voor de bestrijding 
van knaagdieren en de overlast van de 
eikenprocessierups op diverse locaties.

Trend 2.000.000 2.000.000 S Uit de tweede bestuursrapportage blijkt dat de “trend” 
juist is ingeschat, maar dat de impact ten opzichte van de 
begroting lager is. 

Totaal 500 -951.500 54.500 -617.680 -1.514.180

Afronding 0 -1.000.000 100.000 -600.000 -1.500.000

Saldi van afwijkingen gemeld in bestuursrapportage  
2019-1
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6. BELASTINGOPBRENGSTEN

Bestuursrapportage 2019-2

Watersysteemheffing

Er worden meer opbrengsten verkregen uit gebouwd 
binnendijks (0,6 mln.) als gevolg van stijgende WOZ 
waardes. 
Binnen de categorie ongebouwd is er per saldo sprak 
van een (incidenteel) nadeel (-0,3 mln.) uit de heffing, als 
gevolg van het niet meenemen van de gevolgen van het 
wegenarrest in de begroting 2019. 

Totale opbrengst in het boekjaar (excl. voorgaande jaren) 
wijkt beperkt af: 0,4%

Zuiveringsheffing
Opbrengsten uit oude jaren (1,1 mln.) zorgen voor het 
grootste deel van het positief financieel resultaat. De 
wijze waarop een inschatting wordt gemaakt van de nog 
verwachtte ontvangsten ligt hieraan te grondslag. Deze 
inschatting wordt gemaakt conform standaarden die in 
overleg met de accountant overeen zijn gekomen.  

Overige (niet getoond):

a) Kwijtschelding voorgaande jaren: 
Watersysteem: -69.400 (nadeel)
Waterketen:  -51.000 (nadeel) 

b) Anti afhaak:  7.000 (voordeel) 

Watersysteemheffing

Omschrijving begroot aantalprognose aantalbegr opbrengst prog opbrengst verschil

Ingezetenen 2019 257.700 257.640 25.491.684 25.485.749 -5.935
gebouwd bidijks 2019 71.864 73.211 32.554.392 33.164.583 610.191
gebouwd budijks 2019 570 599 64.581 67.867 3.286
Ongebouwd bidijks 2019 144.600 149.300 10.606.410 10.951.155 344.745
Ongebouwd buitendijks 2019 3.800 3.800 69.692 69.692 0
Ongeb wegen bidijks 2019 9.800 5.200 1.437.562 762.788 -674.774
Ongeb wegen budijks 2019 100 100 3.667 3.667 0
Ongebouwd natuur 2019 55.100 55.400 248.501 249.854 1.353
Verontreinigingsheffing 2019 3.600 3.500 206.208 200.480 -5.728
Totaal 70.682.697 70.955.835 273.138

Voorgaande jaren insch jaarrek 2018 prognose verschil
belasting jaar 2018 333.537 514.000 180.463
oude jaren 153.171 126.000 -27.171
Totaal 486.708 640.000 153.292

begr eenheden prog eenheden begr kosten prog kosten verschil
Kwijtschelding (Ingezetenen) 13.000 13.000 1.285.960 1.285.960 0

1.285.960 1.285.960 0

Netto taak watersysteembeheer incl voorgaande jaren 69.883.445 70.309.875 426.430

Zuiveringsbeheer

Omschrijving begr aantal veprog aantal ve begr opbrengst prog opbrengst verschil

Woonruimten 2019 604.100 604.050 34.602.848 34.599.984 -2.864
Bedrijfsruimten 2019 218.400 225.200 12.509.952 12.899.456 389.504
Totaal 822.500 829.250 47.112.800 47.499.440 386.640

Voorgaande jaren insch jaarrek 2018 prognose verschil
belastingjaar 2018 126.886 712.000 585.114
oude jaren -155.746 396.000 551.746
Totaal -28.860 1.108.000 1.136.860

begr aantal veprog aantal ve begr kosten prog kosten verschil
Kwijtschelding zuiveringsheffing25.200 25.200 1.443.456 1.443.456 0

1.443.456 1.443.456 0

Netto taak zuiveringsbeheer incl voorgaande jaren 45.640.484 47.163.984 1.523.500
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7. VERWACHTING VERMOGENSPOSITIE

Onderstaand wordt doorgerekend welke onttrekking aan de egalisatiereserves wordt verwacht, met het oog op de gemelde ontwikkeling van zowel de 
laten als batenzijde van de begroting. Op begrotingsbasis is uitgegaan van een onttrekking aan de beide reserves gezamenlijk van 7,7 mln. Naar 
verwachting zal er een onttrekking van 2,9 mln. nodig zijn. Uit hoofde van het resultaat wordt er 4,8 mln. minder onttrokken dan begroot.

Het verwachtte voordeel is vrijval gelijk verdeeld over de waterschapstaken: 2,8 mln. watersysteembeheer en 2,0 mln. zuiveringsbeheer. Dit blijkt uit de 
verdeling van het resultaat, dat in de onderste regel wordt getoond. (de post onvoorzien wordt op begrotingsbasis gelijkelijk verdeeld over de taken). 

Bestuursrapportage 2019-2

Lasten Veiligheid Watersysteem Waterketen M&O Totaal

Begroting 12,9 43,9 36,3 29,1 122,2

Verwachting 12,9 42,9 36,4 28,0 120,2

Mutatie Lasten 0,0 1,0 -0,1 1,1 2,0

61,0%

39,0%

Lasten Zuiveringsbeheer Onvoorzien Totaal

Begroting 47,6 0,2 122,4

Verwachting 47,3 0,0 120,2

Mutatie Lasten 0,3 0,2 2,2

Baten (Belastingen) Zuiveringsbeheer Stelpost Totaal

Begroting 45,7 -0,30 114,7

Verwachting 47,2 -0,30 116,5

Dividend 0,1 0,0 0,8

Mutatie Baten 1,6 0,0 2,60

Resultaat Zuiveringsbeheer Saldo Totaal

Begroting -1,95 -0,50 -7,70

Verwachting -0,02 -0,30 -2,90

Resultaat 1,93 0,2 4,80

-2,58

2,67

Watersysteembeheer

69,3

69,6

1,00

Watersysteembeheer

-5,25

0,7

1,7

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

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

Watersysteembeheer

74,6

72,9
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8. LIJST VAN GEHANTEERDE AFKORTINGEN

AB Algemeen bestuur
A.g.v. Als gevolg van
Begr Begroting
Berap-1 1e bestuursrapportage
Berap-2 2e bestuursrapportage
Bidijks Binnendijks
Budijks Buitendijks
BIM Building Information Modeling
BTW Belasting Toegevoegde Waarde
BWK afdeling Beheer waterketen
CBCF Commissie Bestuurszaken, 

Communicatie en Financiën
CO2 Koolstofdioxide
DAW Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
DB Dagelijks bestuur
EEP Energie-efficiencyplan
ESB Enterprise service bus  

(integratieplatform)
GBLT Gemeenschappelijk Belastingkantoor 

Lococensus Tricijn 
HGV Hoogeveense Vaart
HWBP Hoogwater Beschermingsprogramma
HWH Het Waterschapshuis
I&A Informatie en Automatisering
ICT Informatie- en Communicatie 

technologie 
Incl Inclusief
Insch Inschatting
IZP Integraal Zuiveringsplan
Jaarrek Jaarrekening
KRW Kaderrichtlijn Water
LV Landelijke vergadering
M&O Programma Maatschappij en 

Organisatie 

Mln Miljoen
MOR Maximale overschrijdingsruimte
NBW Nationaal Bestuursakkoord Water
NOx Stikstofoxiden
OAS Technische Optimalisatiestudie
OCR Optical character recognition
PAS Programmatische Aanpak Stikstof
PE Polyelektrolyt
PFAS poly- en perfluoralkylstoffen
POV Project Overstijgende Verkenning 
PROG Prognose
PU Planuitwerking
Q2 2e kwartaal
Q3 3e kwartaal
RE Realisatie (fase)
RWS Rijkswaterstaat
RWZI Rioolwater zuiveringsinstallatie 
SOI Slib Ontwateringsinstallatie
UVW Unie van Waterschappen
Ve Vervuilingseenheid
VKA Voorkeursalternatief
WBI Wettelijk Beoordelings-

instrumentarium
WDODelta Waterschap Drents Overijsselse Delta
WOM Water op maat
WOZ Wet Onroerende Zaken
WK Programma Waterketen
WS Programma Watersysteem
WV Programma Waterveiligheid
WW Werkloosheidswet
ZON Zoetwatervoorziening Oost- 

Nederland
ZZL Waterschap Zuiderzeeland
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