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1. LEESWIJZER BESTUURSRAPPORTAGE 
 
Deze bestuursrapportage schetst het beeld van de verwachte prestaties van ons waterschap eind 2019. Omdat deze rapportage vroeg in het jaar wordt 
opgesteld, speelt de jaarrekening 2018 hierin een grote rol. Deze rapportage is dan ook vooral een vertaling van de (financiële) resultaten uit de 
jaarrekening 2018 naar 2019 en volgende jaren: structurele effecten werken door in 2020 en in de meerjarenraming bij het begroten van de lasten.  
 Dit is aangevuld met per 1 april 2019 bekende grote financiële afwijkingen en autonome ontwikkelingen. Ook laat deze rapportage zien hoe de 
maatregelen die voor 2018 begroot waren, doorwerken in 2019. 
 
De bestuursrapportage onderscheid zich ten opzichte van de jaarrekening door de weergave van de sturing die de directie gaat geven op de 
gerapporteerde afwijkingen bij maatregelen en investeringen.   
Onderdelen van deze bestuursrapportage zijn: 

- Voortgang maatregelen 2018 en 2019; 
- Voortgang investeringen, zonder herrekening van het kapitaallastenkader; dit gebeurt bij het opstellen van de begroting 2020; 
- Analyse van financiële afwijkingen;  
- Batenanalyse.  

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

  
De bestuursrapportages en de jaarrekening bieden een vertrekpunt (actualiteit) voor het opmaken van de begroting en begrotingsbrief. Tegelijk geven zij 
inzicht in de mate van zekerheid waarmee de doelbereiking (maatregelen en investeringen) in het lopende boekjaar is omgeven. Het dagelijks bestuur 
geeft in de rapportages aan welke sturingsopties er zijn om de doelstellingen voor 2019 te gaan halen. 
 De structurele doorwerking van de 1e bestuursrapportage 2019 is verwerkt in de begrotingsbrief 2020-2023. De 1e bestuursrapportage is een prognose 
van het jaarresultaat 2019. 
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Via dit schema wordt bepaald of een onderwerp relevant is voor expliciete rapportage aan het bestuur van het waterschap  
 

  
In de bestuursrapportage worden alleen afwijkinge gerapporteerd die nog niet via separate voorgangsrapportage zijn gecommuniceerd. Ook worden 
alleen afwijkingen gerapporteerd (in de presentatie; wel in bijlagenboek) die voor het dagelijks bestuur stuurbare oorzaken kennen. 



Bestuursrapportage 2019-1, Q1 2019 
 6 

2. BIJLAGE VOORTGANG MAATREGELEN 2019 
 

  
Van de voortgang van maatregelen uit de begroting 2019 wordt via een staafdiagram opgave gedaan. Er wordt geconcludeerd dat er slechts in beperkte 
mate sprake is van nu voorziene afwijkingen.  
 
Om de kwaliteit van de rapportage (2019) te toetsen, is onderzocht welke impact het niet gereed komen van maatregelen in 2018 (jaarrekening 2018) 
heeft op boekjaar 2019. In het onderstaande overzicht staan de maatregelen per programma opgenomen, die nog afgerond moeten worden. Ook wordt er aangegeven of het risico bestaat dat beleidsdoelstellingen niet worden bereikt. 
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 Programma  Wanneer tevreden (begrote maatregelen 2018) Realisatie in 2019 (van doelen 2018) Invloed doelbereiking 
1 Het project stadsdijken Zwolle heeft in 2017 een voorstel voor het voorkeursalternatief opgeleverd. In 2018 is het plan van aanpak voor de Planuitwerkingsfase opgesteld. 

Opgenomen in begroting. - 

1 Voor de projecten Vecht Noord en Zuid is het plan van aanpak voor de verkenningsfase opgesteld. In 2018 ligt er een bestuursakkoord Rijk-regio met duidelijke afspraken over de mate van rivierverruiming plus bijbehorende governance en financiering. 

De Projecten Vecht Noord en Vecht Zuid zijn qua scope heroverwogen en in hun geheel geherprogrammeerd. In 2018 heeft het waterschap samen met waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel gewerkt aan de Projectoverstijgende Verkenning Watersysteemmaatregelen Vecht. Het doel van het project is om te onderzoeken welke maatregelen een bijdrage kunnen leveren aan het verkleinen van de opgave van dijkversterkingen langs de Vecht tussen Ommen en Zwolle en aan een robuuster watersysteem. In 2019 wordt duidelijk welke maatregelen worden meegenomen in de verkenningsfase voor het HWBP-project Vecht-Dalfsen-west. 

Programmadoelstellingen HWBP WDODelta komen niet in gevaar.  

1 Op basis van de resultaten van de twee urgente locaties wordt de ambitie voor het onderwerp ‘tijdelijke maatregelen’ vastgesteld en gaan we verder met de uitwerking. 
Uitvoering loopt door in 2019. Een bestuursvoorstel met daarin het gevraagde advies wordt in het eerste kwartaal 2019 aangeboden aan het dagelijks bestuur.  

2 We gaan in 2018 door met het uitvoeringsprogramma Water-op-Maat. We geven hierin invulling aan het geharmoniseerde Nationaal Bestuurs-akkoord Water beleid (NBW) en zetten in op voldoen aan voor 98% voldoen aan de vastgestelde normen voor wateroverlast  

Opgenomen in de begroting    

- 
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Programma  Wanneer tevreden (begrote maatregelen 2018) Realisatie in 2019 (van doelen 2018) Invloed doelbereiking 
2 We hebben in 2018 een methodiek ontwikkeld, waarmee we per gebied kunnen beoordelen in welke mate ons dagelijks waterbeheer voldoet voor de aanwezige functies en grondgebruik. 

Opgenomen in de begroting - 

2 We gaan in 2018 door met het uitvoeringsprogramma Water-op-Maat, waarin we volgens planning KRW-maatregelen uitvoeren. Om de planning van de KRW te halen wordt zo nodig een tandje bij gezet. 
Opgenomen in de begroting - 

2 We werken samen, onder andere met LTO, in DAW-projecten, die de waterkwaliteit gunstig beïnvloeden. Opgenomen in de begroting - 
2 Het beleid voor het beheer en onderhoud van stedelijk water is medio 2018 geharmoniseerd. Het proces van overdracht van beheer en onderhoud aan het waterschap loopt in de gemeenten Steenwijkerland, Midden-Drenthe en Meppel. De afronding is gericht op uiterlijk in 2019. 

Opgenomen in de begroting - 

2 We zijn gestart met de implementatie van de nieuwe waterschapszorg. Een plan van aanpak is klaar en het gebied is geïnformeerd over de nieuwe waterschapszorg. 
Opgenomen in de begroting - 

2 Er is een plan van aanpak voor energiebesparing van gemalen en de mogelijke plaatsing van zonnepanelen en/of windmolens. Opgenomen in de begroting - 

3 Er is een innovatieagenda en innovatieprogramma dat richting geeft aan de zuiveringtechnische innovaties en dit is afgestemd binnen Waterkracht 
Vervallen. onbekend 

3 Het dashboard en analyse-instrumentarium van de Centrale Proces Ruimte is in gebruik genomen. De evaluatie hiervan is uitgevoerd en aanbevelingen zijn bekend voor aanpassingen in 2019. 
Een dashboard wordt niet gemaakt; in de eerste helft van 2019 wordt de software verder geïmplementeerd. De evaluatie zal niet eerder dan eind 2019/begin 2020 worden uitgevoerd. Op basis van de evaluatie worden aanbevelingen voor doorontwikkeling opgesteld. 

vertraagd 
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Programma  Wanneer tevreden (begrote maatregelen 2018) Realisatie in 2019 (van doelen 2018) Invloed doelbereiking 
3 Voor rioolvreemd water is ingezoomd op de grootste aandachtspunten in het gebied. Te kostbaar, waar nodig volgt in 2019 en verder een verdieping en stellen we vervolgens gezamenlijk een saneringsprogramma op om het aandeel terug te brengen.  

Oorspronkelijke aanpak leidt niet tot doelbereiking  

3 Software voor interpretatie van bestaande en nieuwe meetsignalen persleidingen en gemalen is gereed. Wordt niet uitgevoerd, de maatregel wordt na dit jaar opgepakt met asset management. 
Deze oplossing leidt niet tot het gewenste resultaat 

3 Het streven is om ten minste voor 99% te voldoen aan de met de gemeenten overeengekomen afnameverplichting. Indien blijkt dat het waterschap niet voldoet aan de streefwaarde treedt zij met de gemeente in overleg en maakt ze afspraken over het doelmatig oplossen van de afwijking. 

Opgenomen in de begroting 2019 Dalfsen Hessenpoort en Heino een OAS en voor gemaal Balkbrug een project ter verbetering van de prestaties. 
3 Uitvoering maatregelen 2018 vanuit het Energie Efficiëntie Plan (EEP). Met uitzondering van de optimalisatie slibgisting Deventer zijn alle afspraken voor 2018 uit het EEP gerealiseerd. 

- 

3 Het nieuwe OBS is in gebruik genomen en er is een eenduidige coderingssystematiek van objecten. Doel is bijgesteld in de begroting 2019 - 

3 We geven invulling aan de doelstellingen voor het terugwinnen van grondstoffen (en er is een bijpassende prestatie indicator bepaald voor afvalwater benutten voor circulaire economie). 
Wij dragen bij aan de ontwikkelingen op het gebied van innovatie in de waterketen. Zo nemen we deel aan het landelijk STOWA Platform nieuwe sanitatie en aan de landelijke Energie- en Grondstoffenfabriek. 

We verwachten het resultaat van de eerste proeven in het eerste kwartaal van 2019 (potproeven) 

4 De samenwerking met ZZL op het gebied van ICT is gerealiseerd: een uitwijkvoorziening en gezamenlijk beheer van ICT.   

Doel is bijgesteld in de begroting 2019 - 
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Programma  Wanneer tevreden (begrote maatregelen 2018) Realisatie in 2019 (van doelen 2018) Invloed doelbereiking 
4 De I-veiligheid is op orde. N.a.v. de landelijke audit Baseline Informatieveiligheid Waterschappen zijn hiervoor concrete maatregelen ingevoerd. 

Door de hoeveelheid aan ontbrekende beschrijvingen is het niet gelukt om alle procedures voor 2019 beschreven te krijgen. Deze beschrijvingen zullen conform planning voor Q2 2019 gereed zijn. 

Vertraagd 

4 De focus bij in verbinding met de omgeving ligt op het realiseren van enkele kansrijke projecten met zichtbare resultaten. De commissie Blauwe Schakel wordt uitgebreid met een nieuw op te zetten WDODelta omgevingspanel. 

Opgenomen in de begroting 2019. - 

4 Het in 2018 geplande klanttevredenheidsonderzoek gericht op contactmomenten van het waterschap is uitgevoerd en er is een analyse opgesteld van verbeteringen. 
Opgenomen in de begroting 2019. - 

4 De telefonische bereikbaarheid is verbeterd. De bereikbaarheid wordt gewaardeerd met ten minste een 7. - Doel niet gehaald 

4 Bij internationale samenwerking wordt voor Burkina Faso het project Faso Koom gerealiseerd, in Zuid-Afrika wordt het werkplan Kingfisher 2+afgerond. 
Opgenomen in de begroting 2019. - 

4 Het meerjarige programma WDODelta werkt! rondom bedrijfsvoering en assetmanagement, wordt gerealiseerd. Opgenomen in de begroting 2019. - 
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Deze grafiek maakt inzichtelijk in hoeverre de maatregelen die voor 2019 geprogrammeerd staan, op tijd gereed komen. 
 

 Afwijkingen op de planning voor maatregelen die nog niet eerder gemeld zijn en niet het gevolg zijn van externe oorzaken, worden voorzien van 
beheersmaatregelen. Dit om ervoor te zorgen dat het beleid op tijd tot het gewenste effect resulteert. 
 
Programma Bestuurlijke ambitie Maatregel behorend bij ambitie 

Begr.nr. Wanneer tevreden Actie  Verantwoording 

Veiligheid Voorbereid zijn op 
extreme situaties 

Voorbereid zijn 
op extreme situaties 

2.2.3.a We gaan het ambitieniveau 
voor de meerlaagsveiligheid scherp stellen. 

Opstellen bestuursvoorstel op 
basis van analyse en afweging van mogelijke activiteiten 
waterschap voor bevorderen 
meerlaagsveiligheid. Bij voorkeur in samenhang met vaststellen 
ambitieniveau waterschap voor 
behalen doelstellingen Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 

 We overwegen de keuzes die hier gemaakt 
moeten worden te combineren met het proces dat loopt voor beleidsontwikkelingen voor 
ruimtelijk adaptatie. De planning hangt daar van 
af. 

Veiligheid Waterkeringen 
voldoen aan 
wettelijke eisen 

Beoordeling 
primaire 
keringen 

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

uitvoeren wettelijke beoordeling  Door een foutieve beschikbare hydraulische 
database kunnen er geen sommen worden 
berekend. De beoordeling kan hierdoor niet uitgevoerd worden. Dit heeft geen keteneffect op 
bijvoorbeeld het HWBP programma en tevens 
komt de totaal planning voor het WBi niet in gevaar. 

Waterketen Afvalwater 
benutten voor circulaire 
economie 

Energie en 
grondstoffen 

4.2.3.b Uitvoering activiteiten 
DuurzaamDOEN 

Uitvoering activiteiten 
DuurzaamDOEN 

 Door onvoorziene complexiteit en uitval is het 
investeringsvoorstel over celluloseterugwinning rwzi Dalfsen eind Q2 klaar. 
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Programma Bestuurlijke ambitie Maatregel behorend bij ambitie 
Begr. nr. Wanneer tevreden Actie  Verantwoording 

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

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

Er is invulling gegeven aan het veiligheidsvraagstuk in het kader 
van de vitale infrastructuur 

 Er loopt landelijk nog een onderzoek of de objecten van Waterketen onderdeel worden van 
de vitale infrastructuur. Hier zal naar 
verwachting voor de zomer duidelijkheid over zijn. Zodra dit duidelijk is kunnen de 
consequenties voor de procesautomatisering 
van WDODelta in beeld worden gebracht. 

M en O Doelmatig werken (Doelmatige en 
betrouwbare overheid) 
Beoordeling 
primaire keringen 

Doelmatig werken 
(Doelmatige en betrouwbare 
overheid) 

5.2.1.d 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. 

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. 

 De ledenvergadering van de Unie van Waterschappen heeft in december 2018 
besloten om activiteiten met betrekking tot aanpassing van het belastingstelsel met een half 
jaar op te schorten. Positiebepaling en 
werkzaamheden zullen weer worden opgepakt nadat de nieuwe algemene besturen in de loop 
van het voorjaar 2019 zijn aangetreden.  Er is op dit moment nog geen planning voor het bestuurlijke besluitvormingsproces voor de 
tweede helft van 2019. Derhalve is er ook nog 
geen zicht op afronden van de besluitvorming door de waterschappen in 2019 

M en O Infra voorbereid 
zijn op extreme 
situaties 

Infrastructuur op 
orde 

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

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

 Begin 2019 hebben de directies van beide 
waterschappen - ZZL en WDOD - het besluit 
genomen om op basis van een inhoudelijke verkenning van de 
samenwerkingsmogelijkheden het bestuurlijk 
besluitvormingstraject voor de krachtenbundeling voor te bereiden. De inhoud 
komt later tot stand dan beoogd, veroorzaakt 
door de extra tijd die interactieve aanpak gekost heeft. Het voorstel voor de bestuurlijke 
besluitvorming is in voorbereiding en wordt eind 
Q2 aan het DB aangeboden.  

 
 
 
  
 
 
 
 
  



Bestuursrapportage 2019-1, Q1 2019 
 13 

3. BIJLAGE VOORTGANG LOPENDE INVESTERINGEN 
 

  

De voortgang van de lopende investeringen (waar reeds 
een krediet voor is verstrekt) wordt gepresenteerd in de 
vorm van een staafdiagram. Afwijkingen zijn grotendeels 
al in voorgaande bestuursrapportages al gerapporteerd.  
 
In de navolgende sheets wordt opgave gedaan van de 
kredieten die naar verwachting gereed zullen komen in 
2019 / die in 2019 worden aangevraagd. Doel van deze 
analyse is om te bepalen, of ook de programmering van 
de investeringen die nog niet lopen behaald zal worden.   
Uit het mijlpalenoverzicht blijkt dat per programma ten 
aanzien van enkele clusters van investeringen, niet alle 
mijlpalen worden behaald.  
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Overzicht van de voortgang van de lopende investeringen die mogelijk niet conform besluit gerealiseerd worden (details onder staafdiagram lopende 
investeringen). Er worden beheersmaatregelen getroffen voor afwijkingen in de planning of het financieel beheer bij lopende investeringen. 
 
Projecten Programma Tijd  Geld  Scope Risico Toelichting Duiding 
15013 Zorgplicht waterkeringen investeringen 

1         31 januari is fase 1 van het dashboard succesvol afgerond (signaal en sluitpeilen van de kunstwerken bij een actuele en verwachte waterstand rondom de IJssel en Kampen Midden). Doorontwikkeling vindt op dit moment plaats. Half april is de oplossing gebiedsdekkend gemaakt (dus niet alleen rondom de IJssel maar ook voor het Zwarte Water en de Vecht). Daarna wordt de dijksterkte m.b.t. vier bekende faalmechanismes aan het dashboard toegevoegd. Verwachting rond mei is dit opgelost.                  

Reeds gemeld in bestuursrapportage 2018-1 
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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, uitmondende 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. In december 2017 is er een rechtszitting geweest. De rechter heeft partijen opgedragen wederom met elkaar in gesprek te gaan. Dit gesprek heeft geen oplossing geboden. Uitspraak in het hoger beroep volgt in Q4 2018.                  

Reeds gemeld in bestuursrapportage 2018-1 
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Projecten Programma Tijd  Geld  Scope Risico Toelichting Duiding 
16137 Voorbereiding WOM projecten 2018 2         Binnen dit krediet is de Planuitwerkingsfase voor een 13-tal projecten voorzien. In 2018 zijn hiervan in totaal 9 projecten opgestart. Bij de planverkenning project Stouwe bleek dat het niet haalbaar is om de planuitwerking in 2019 te starten. Passend binnen het verleende krediet zal hiervoor, om de continuïteit van de doelrealisatie te borgen, de planuitwerking van het project Steenwetering opgepakt worden. Van de overige 3 projecten wordt nog de planverkenning in 2019 afgerond, waarna de planuitwerking kan worden opgestart. Hierdoor vertraagt de afronding van het gehele krediet met een jaar naar medio 2022. Naar verwachting hebben de vertragingen geen nadelige gevolgen voor de haalbaarheid van het totale Water Op Maat programma (WOM) en de daarmee samenhangende doelrealisatie voor de KRW en NBW voor het einde van 2027. 

Reeds gemeld in bestuursrapportage 2018-2 In december 2018 is aanvullend krediet verleend. 
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Projecten Programma Tijd  Geld  Scope Risico Toelichting Duiding 

18048 Realisatie drijflaag afvoerput RWZI Olst 3         Oplevering begin 2019 i.p.v. eind 2018 Kleine vertraging 

23017 Inrichting centrale procesruimte waterketen 3         

De software voor de Centrale Procesruimte Waterketen is in december 2018 in deels in gebruik genomen. De verdere implementatie, het testen van de software en de oplevering dient echter nog te worden uitgevoerd. Dit zal in het 2e kwartaal van 2019 worden uitgevoerd. 
Reeds gemeld berap 2018-2 externe oorzaken 
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4. FINANCIEEL BEELD: SPECIFICATIE AFWIJKINGEN GOEDEREN EN DIENSTEN 
 

 
Via het overzicht van verwachte lasten blijkt, dat er zich voornamelijk ten aanzien van de goederen en diensten afwijkingen voordoen. Het saldo 
van 1,6 mln. (positief) vereist nadere toelichting. 
 
De afwijkingen m.b.t. personeel en kapitaallasten zijn niet van betekenis gevende omvang. Bovendien wijst de historie uit dat het voordeel t.a.v. 
kapitaallasten nog kan wijzigen (iets kleiner worden) door nakomende kosten (bijv. in de nazorgfase van projecten).  
 
Het voordeel m.b.t. dividend kent een eenduidige oorzaak en vereist geen nadere analyse.  
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In onderstaand overzicht worden de gerapporteerde afwijkingen m.b.t. goederen en diensten uiteengezet per programma.  

 
 
 
 

Kostensoort Waterveiligheid Watersysteem Waterketen M&O Totaal Toelichting 
Omissies 0 0 278.000 60.000 338.000 Contractaanvullingen en technische wijzigingen. 
Waterveiligheid 75.000 0 0 0 75.000 Ontwikkeling ontwerpinstrumentarium om de wettelijke beoordeling uit te voeren. 
Prijseffect (o.a. energie en brandstoffen) 12.500 62.500 252.500 35.500 363.000 Meer verbruik van gas, brandstof en hogere energieprijzen. 
Situatie RWZI Zwolle 0 0 50.000 0 50.000 Extra gaskosten inregelen van de installatie. 
Verbonden partijen en overige bijdragen 0 18.000 0 62.000 80.000 Waterschapshuis, STOWA. 
Waterketen                            0 0 150.000 0 150.000 Lagere opbrengst zuiveren afvalwater n.a.v. brand bij een leverancier.   
Watersysteem                             0 307.800 0 0 307.800 * Gewenningsbijdrage Zedemuden.                            * Herstel inlaatplaatsen.                                   * Reevediep, een krooshekreiniger bij gemaal Zwartendijk                                                   *Aanleg vuilvangen voor exotenbestrijding. 
Structurele doorwerking jaarrekening                            0 0 0 -3.000.000 -3.000.000 Structurele doorwerking jaarrekening 
Overig 0 10.000 95.000 -116.000 -11.000 Diverse oorzaken.  
TOTAAL 87.500 398.300 825.500 -2.958.500 -1.647.200  
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5. TOELICHTING MIJLPALEN : AF TE SLUITEN PROJECTEN  
Afgesloten projecten jaarrekening 2018
Project Omschrijving R/Vb

2016 Inkoopresultaten grondmechanisch onderzoek R
5003 Project Nakanbé R
5011 Waterchapsbijdrage nieuw stedelijkwater Rouveen West R
5022 Bijdrage onderhoud Drentsche Hoofdvaart R

10003 Aankoop ondergrond sted water Voorsterpoort Zwolle R
10005 Overdr nieuw stedelijk water  2 locaties R
10007 Grondverwerving Olst Wesepe R
11004 Aanschaf/vervanging dienstauto's 2018 R
13011 Asbestsanering RWZI Echten R
15021 Uitvoering RvdR Zwolle R
15022 Uitvoering RvdR Zwolle conditionering R
16008 Gebruiksrecht onderhoudspaden R
16013 WOM waterberging Engelgaarde R
16017 Zuidwolde Noord beneden egge blok Oost R
16020 2 Vispassages Wapserveense Aa R
16029 WOM landinrichting Zuidwolde Zuid R
16031 WOM 3 vispassages Oude Diep R
16053 5e Projectplan landinrichting Olst Wesepe R
16092 Witteveensleiding R
16116 Planvoobereiding div waterbergingen Raalte Staphorst Vb
16120 Nieuw stedelijk water Zwolle R
16126 Nieuwbouw gemaal Harculo R
16132 Herinrichting bovenloop Witteveensleiding R
17011 Renovatie tussengemaal RWZI Deventer R
18017 Vervangen geluidwerende deuren RWZI Zwolle R
18025 WKK RWZI Deventer R
18032 GO rioolgemaal de Zande en Averbergen R
18034 Vervanging containers RWZI Dieverbrug R
18040 Vervangen online meters RWZI Zwolle R
18044 Onvoorziene aanschaf- en vervangingsinvest.2017 R
19005 GO slibontwateringsinstallatie Zwolle R
19012 Vervangen ruimerwerk slibindikker RWZI Raalte R
23006 Datacommunicatie R
23019 Aanpassing calamiteitenruimte informatievoorziening R  
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Gereed gemelde projecten jaarrekening 2018
Project Omschrijving R/Vb

2016 Inkoopresultaten grondmechanisch onderzoek R
4001 Bijdrage inrichting Reevediep R
5003 Project Nakanbé R
5018 Bijdrage inprikpunten gem. Midden-Drenthe en Weste R
5022 Bijdrage onderhoud Drentsche Hoofdvaart R
9011 Vervanging onderhoudsbeheersysteem Keten/Facilitair R

10003 Aankoop ondergrond sted water Voorsterpoort Zwolle R
10005 Overdr nieuw stedelijk water  2 locaties R
11004 Aanschaf/vervanging dienstauto's 2018 R
12006 Aanschaf/vervanging materieel 2018 R
13009 RWZI Zwolle renovatie buitenzijde bedrijfsgebouw R
13010 Zonnepanelen op daken werkplaatsen R
13011 Asbestsanering RWZI Echten R
15016 Regionale waterkering Koekoek - IJsseldijk R
16038 Revisie peilregulerende kunstwerken R
16072 Voorbereiding aanpassing waterlichaam Marswetering Vb
16107 15 Rioolgemalen op Clear Scada R
16116 Planvoobereiding div waterbergingen Raalte Staphorst Vb
16120 Nieuw stedelijk water Zwolle R
16122 Verv. telemetrie onderstations whbr regio Noord R
16124 Uitvoeren groot onderhoud stuwcomplexen Vecht R
16127 Uitvoering Dalfserveldwetering (Bese/Hessenweg) R
16128 Gemaal de Broekhuizen R
16131 Uitvoering Marswetering fase 1 R
16134 Baggeren Linthorst Homankanaal en Middenraai 2017 R
16136 Renovatie gemalen Bremmelersttaat, Adsum, Zwaantje R
16139 Overname watergang Harculo R
17011 Renovatie tussengemaal RWZI Deventer R
17012 Groot onderhoud persleidingen 2017-2018 R
17013 Groot onderhoud rioolgemalen 2017-2018 R
17014 IP migratie rioolgemalen noord R
18018 Uitbr. biologische capaciteit RWZI Kampen R
18033 Uitvoeren maatregelen keuren tanks Deventer en Zwolle R

1803502 GO Deelraming RWZI Zwolle Sliblijn R
1803506 GO Deelraming RWZI Olst R

18038 Actualiseren tekeningen RWZI's R
18039 RWZI Meppel aanpassen doseerinstallatie defosfater R
18041 Vervangen voortstuwers RWZI Raalte en Vollenhove R
18044 Onvoorziene aanschaf- en vervangingsinvest.2017 R
19009 Optimaliseren anammox SOI Zwolle R
19010 Vervangen slibindikkers RWZI Olst en Genemuiden R
19011 Aanpassen slibgistingstanks RWZI Zwolle R
19012 Vervangen ruimerwerk slibindikker RWZI Raalte R
23006 Datacommunicatie R
23021 Informatieveiligheid; Awareness en SIEM R

Gereed gemelde projecten 1e bestuursrapportage 2019
Project Omschrijving R/Vb

5021 Bijdrage de Noesten Westerbork R
16133 Overdracht bestaand stedelijk water Zwarte waterland R
16149 Ontstening ten zuiden A28. uitvoering R

6. TOELICHTING MIJLPALEN  
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7. Trendanalyse 
 
De “structurele doorwerking van de jaarrekening” is gebaseerd op een trendanalyse. Deze wordt onderstaand getoond in de vorm van enkele 
staafdiagrammen. Kern van de analyse vormt de notie, dat de realisatie dat de jaarrekening ieder jaar leidt tot lagere dan begrote kosten. Ook al heeft er 
bijstelling van de kosten plaatsgevonden op basis van een analyse van structurele afwijkingen.  
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 


