Begrotingsbrief 2021 – 2024
Meer dan water, meer dan cijfers

Ter behandeling AB juni 2020 Waterschap Drents Overijsselse Delta
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Voorwoord
De begrotingsbrief is opgesteld tijdens een van de grootste crises na de
Tweede Wereldoorlog. Nederland is al sinds half maart in een lockdown ten
gevolge van het coronavirus en de ziekte Covid-19. Scholen en veel bedrijven
zijn voorlopig gesloten. Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Op dit
moment is het einde van de situatie nog niet in zicht.
Het waterschap houdt zich staande. Ondanks de maatregelen gaan de
werkzaamheden zo veel mogelijk door. Wel moet op allerlei terreinen
geïmproviseerd worden, maar wonderwel lukt het de meeste medewerkers
goed met de nieuwe situatie om te gaan. In enkele dagen is thuis werken tot
een kunst verheven. We vergaderen online met Microsoft Teams en bij de
uitvoerende diensten werken we in kleinere groepen samen. Dit doen we om
verspreiding van het virus te voorkomen.
Het RNA van het coronavirus is aangetroffen in het afvalwater. Met het juiste
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is het veilig voor
medewerkers op de zuiveringen te werken. Beschermingsmiddelen waren
lastig verkrijgbaar, maar een betere beschikbaarheid is in zicht.
De Nederlandse overheid neemt maatregelen om werknemers en werkgevers
in Nederland te ondersteunen, zodat als deze gezondheidscrisis eindigt, de
economie weer op gang kan komen. Dit betekent een forse financiële
investering van de overheid met gevolgen voor de nationale schuld. In
Europees verband draagt Nederland ook haar steentje bij, hetgeen van
invloed kan zijn op de solvabiliteit en de overheidsfinanciën.
In deze hectische situatie hebben de afdelingen sprints gehouden om de
begrotingsbrief 2021-2024 van de juiste informatie te voorzien. De autonome
ontwikkelingen, de bestuursbesluiten, de kapitaallasten zijn doorgerekend en
vertaald naar het perspectief van de begrotingsbrief.

Recentelijk is de ontwerpwatervisie opgeleverd. Na de zomer zal dit
document bestuurlijk worden vastgesteld. De watervisie dient voor ons
waterschap als kompas bij het opstellen van toekomstige
beleidsinspanningen en activiteiten. Het financieel perspectief uit de
watervisie hebben wij in deze begrotingsbrief niet doorgerekend maar
indicatief weergegeven.
Het dividend van de NWB zal naar verwachting eind 2020 gewoon worden
uitbetaald, maar helemaal zeker is dat nog niet. De kapitaalbuffers zijn
gelukkig sinds 2018 weer op orde en de resultaten zijn solide. De resultaten
zijn zelfs zo gunstig dat in 2021 gerekend mag worden met extra inkomsten,
hetgeen een positieve uitwerking heeft op de tariefontwikkeling.
Het dagelijks bestuur vindt het berekende financieel perspectief voor de
komende jaren niet passen bij de onzekere economische situatie waarin we
zijn terecht gekomen. Zij wil de lasten van ons waterschap niet meer laten
stijgen dan eerder is afgesproken in het coalitieakkoord. Dit financieel kader
moet het uitgangspunt vormen voor de begroting 2021. Dit betekent dat er
bij de uitwerking van de begroting nadere keuzes worden voorbereid om de
tariefstijging te beperken.
De organisatie is gevraagd een verkenning uit te voeren naar mogelijkheden
om de lastenstijging te beperken. Het doel hiervan is om met een pakket aan
bezuinigingsmaatregelen de programmabegroting 2021-2024 te laten
aansluiten op het financieel kader zoals vastgelegd in het coalitieakkoord. Dit
resulteert in een bezuinigingsopgave oplopend van € 2 mln. in 2021 tot €7,6
mln. in 2024. Extra kosten van de watervisie zullen hier nog bijkomen.
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Uitgangspunten van de
meerjarenraming
Dividend Nederlandse Waterschapsbank
Het dividend van de NWB zal naar verwachting eind 2020 gewoon worden
uitbetaald. De kapitaalbuffers zijn gelukkig sinds 2018 weer op orde en de
resultaten zijn solide. De resultaten zijn zelfs zo gunstig dat in 2021 gerekend
mag worden met extra inkomsten, hetgeen een positieve uitwerking heeft op
de tariefontwikkeling. Voor 2021 – 2024 rekenen we met het
dividendresultaat over het jaar 2019 van € 2,3 miljoen.
Loonkosten en cao-onderhandelingen
In het kader van de Wet normalisering rechtspersonen ambtenaren heeft de
Vereniging Werken voor waterschappen de cao-onderhandelingen gevoerd
voor de cao met een looptijd tot 31 december 2020. De caoonderhandelingen voor 2021 zijn nog niet in een fase waarin een eis of een
bod aan de deelnemende partijen is gepresenteerd. In de meerjarenraming
hanteren wij een loonstijging van 2,0% per jaar. Er is een brief ontvangen van
het pensioenfonds over een verwachte premiestijging. Hiermee is nog geen
rekening gehouden.
Inflatie
De inflatiedoelstelling van de ECB ligt op 2%. Het lukt al jaren niet om deze
doelstelling te halen. Toch is er in Nederland de afgelopen jaren sprake van
een oplopende inflatie. Voor het jaar 2021 en volgende jaren rekenen we,
zoals wij gewend zijn, met een inflatie conform het streefcijfer van de ECB.

De rente op langlopende geldleningen is in 2020 gedaald ten opzichte van
2019 door de onrust als gevolg van de coronacrisis. De wereldwijde
verspreiding van het coronavirus zet kapitaalmarktrentes van sterke landen
flink onder druk. De daling van de rente wordt deels tenietgedaan doordat
geldverstrekkers kredietopslagen hebben verhoogd. Het uitgangspunt van de
ECB is een 'langer laag' renteklimaat met enige volatiliteit, mede door het
grootschalige ECB-opkoopprogramma voor obligaties.
Zo lang de zorgen over het virus aanhouden blijft de lange rente onder druk.
Niet voor het virus op de terugweg is, zal de rente weer stijgen. Wij gaan er
op dit moment vanuit dat dit pas in 2021 zal plaatsvinden. Dit leidt tot lagere
rentepercentages dan bij de begroting 2020 zijn ingeschat. De gehanteerde
rentepercentages zijn:





2021: 1,5%
2022: 2,0%
2023: 2,5%
2024: 3,0%

Gezien de huidige historisch lage rente op de kapitaalmarkt en de
samenstelling en grootte van de huidige geldleningenportefeuille wordt hier
op dit moment een onderzoek naar uitgevoerd. Met als primair doel om te
kijken of het raadzaam is om (een deel) van de portefeuille in 2020 te
herstructureren. En indien dit het geval is te bekijken op welke wijze dit dan
het beste kan plaatsvinden.
Op basis van huidige inzichten lijkt herstructurering van een deel van de
portefeuille aantrekkelijk te zijn. Om die reden zal zal een voorstel hiertoe
binnenkort aan het algemeen bestuur worden voorgelegd.

Rente
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Concerncorrectie
Het ramen van projecten vindt plaats op basis van vastgestelde methodieken.
We hebben ervaren dat de gehanteerde ramingen kunnen worden bijgesteld
met een concerncorrectie. Dit omdat de realisatie van projecten gemiddeld
genomen altijd achter blijft bij de planning. Voor investeringen is de
concerncorrectie als volgt:

Bestuurlijke besluitvorming
De volgende besluitvorming van het dagelijks bestuur, verbonden partijen en
het algemeen bestuur zijn in de cijfers verwerkt

Bestuursbesluiten *1.000

prog
r

2021

2022

2023

2024

Beheer Bomen
Peilbeheer Drentse hoofdvaart
Aqualysis Ilow punten
Beheer Vecht en Waterschapzorg
Legger en beheerregister
Aqualysis programmabegroting
Educatiebudget
Totaal

WS
WS
WS
WS
WS
WK
M&O

470
-525
92
60
300
50
50
0

470
-440
195
60
300
50
50
0

470
-354
215
60
300
50
50
0

470
-198
204
60
300
50
50
0

2021: -/- 15%
2022: -/- 15%
2023: -/- 20%
2024: -/- 20%
Bij het berekenen van de kapitaallasten en het beoordelen van de
vermogenspositie hebben we rekening gehouden met bovenstaande
correcties.

De bestuursbesluiten hebben een structureel effect van € 0,2 mln. op de
personeelslasten. Het overige betreft de kosten van goederen en diensten.
De meerjarenbegroting van Aqualysis heeft betrekking op de programma’s
watersysteem en waterketen.
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Het begrotingsjaar 2021

De meerjarenraming; lasten

Het begrotingsjaar 2021 is gebaseerd op de jaarschijf uit de meerjarenraming
2020. De lasten voor 2021 zijn oorspronkelijk geraamd op € 128,4 mln en
moeten naar het inzicht van deze begrotingsbrief worden verhoogd met € 1,4
mln. tot € 129,8 mln. Daartegenover kunnen de baten ook met € 1,0 mln
worden verhoogd.

De meerjarenraming 2021-2024 in vergelijking met de meerjarenraming
2020-2023 is hieronder weergegeven:

Ten opzichte van het jaar 2020 stijgen de lasten door prijsontwikkelingen en
loonontwikkeling zoals opgenomen in de uitgangspunten van deze
begrotingsbrief.
Onderstaande figuur geeft de lastenontwikkeling weer tussen de jaren 2020
tot en met 2023. Hierin valt op dat de kapitaallasten (blauwe balk) relatief
sterk stijgen. Hierdoor neemt de flexibiliteit in onze begroting af.

Mutatie tov vorige jaar (begroting 2020 -2023)

De volgende tabel geeft de cijfers duidelijker weer:

(bedragen x € 1 mln)

6
5

4,1

4

4,8
4,4

3
2

1,9

(bedrag* € 1 miljoen)
Begrotingsbrief 2021-2024
Begroting 2020-2023
Verschil

2021
129,8
128,4
1,4

2022
135,5
132,8
2,7

2023
139,3
137,7
1,6

2024
143,4

1
0
2020
Kapitaallasten

2021
Personeelslasten

2022
Goederen en diensten

2023
Totaal

De lasten stijgen in begrotingsjaar 2021 ten opzichte van de bestaande
meerjarenraming met €1,4 mln. Het volgende mutatieoverzicht verklaart de
oorzaken:

Bron: begroting 2020-2023
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(bedrag* € 1 miljoen)
Kapitaallasten
Personeelslasten
Goederen en diensten

2021
-0,5
0,2
1,7
1,4

2022
-0,8
0,2
3,3
2,7

2023
-1,8
0,2
3,2
1,6

2024
0,3
1,0
4,4
5,7

De kapitaallasten stijgen in 2021 minder dan voorzien vooral onder invloed
van de lagere rente.
De personeelslasten stijgen volgens genomen bestuursvoorstellen en de
jaarschijf jaar 2024 wordt aangevuld met de verwachte loonindexatie.
De kosten voor goederen en diensten stijgen door verschillende oorzaken.
Daarbij onderscheiden we bestuursbesluiten en autonome ontwikkelingen.
De watervisie is niet opgenomen in de cijfers. Hieronder staan de gevolgen
voor 2021 en volgende jaren :
(bedrag* € 1 miljoen)

2021

2022

2023

2024

Autonoom

1,3

2,7

2,5

3,6

Bestuursbesluit

0,3

0,5

0,6

0,7

1,6

3,2

3,1

4,3

Toelichting:
De financiële gevolgen van de bestuursbesluiten zijn eerder toegelicht. De
autonome ontwikkelingen hangen vooral samen met ontwikkelingen bij het
programma waterketen. De latere ingebruikname van Echten, hogere kosten
voor chemicaliën en de financiële consequenties van de andere manier van
slibverwerking leiden in 2024 tot een lastenstijging van ca. €2,5 mln. De
jaarschijf 2024 wordt het programma Maatschappij en organisatie verhoogd
met € 0,8 mln. voor de verwachte prijsindexatie. De watervisie zoals
verwoord in volgende paragraaf is niet verwerkt in deze cijfers.
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Financieel perspectief watervisie
U heeft de Watervisie vastgesteld. Dit visiedocument is de komende jaren
belangrijk om onze activiteiten en beleidsvoornemens aan te toetsen. We
willen bij de uitwerking van deze begroting de acties voor 2021 verwerken.
De volgende zes belangrijke thema´s staan in de watervisie uitgewerkt.







Klimaatverandering
Transitie naar circulaire economie
Milieukwaliteit onder druk
Multifunctioneel ruimtegebruik en veranderingen ruimtelijk gebied
Samenwerken in de regio
Veranderingen in de samenleving

In het financieel perspectief van de watervisie is uitgewerkt dat de opgave
een cumulatieve investering van 0,9% vergt. Deze investering bestaat voor
2021 mogelijk uit onderzoeken naar duurzaamheid, circulariteit,
klimaatadaptatie of digitale transitie. In de begroting zijn al zaken als
duurzame slibverwerking, zonne-energie, windenergie, opkomende stoffen,
KRW maatregelen bij de Vecht en investeringen verwerkt.
Bij de uitwerking van het waterbeheerplan zal de financiële analyse
nauwkeurig worden uitgewerkt zodat voorkomen wordt dat kosten dubbel
worden ingeboekt. De volgende tabel is een indicatie van de meerkosten.
(bedrag* € 1 miljoen)
Uitwerking Watervisie

2021

2022

2023

2024

1,2

2,4

3,8

5,2
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De meerjarenraming; baten

Financieel kader

De baten worden komende jaren gunstig beïnvloed door een extra
dividenduitkering van de NWB. Ondanks minder gunstige economische
vooruitzichten denkt de bank het jaarlijks dividend te kunnen handhaven op
circa € 2,3 miljoen. Dit betekent een stijging ten opzichte van de voorgaande
begroting met 1 mln.
Wij houden al rekening met de nieuwe kostentoedeling. In afstemming met
GBLT zijn op basis van de laatste inzichten voor deze begrotingsbrief de
belastingeenheden geactualiseerd. Bij de tarieven is uiteengezet wat de
invloed is van de inzet van de egalisatiereserves. Volgens de bestendige
gedragslijn presenteren wij de tarieven op basis van de vigerende begroting
dus exclusief ombuigingen.
De begrotingsomvang stijgt van € 129,5 miljoen in 2021 naar € 142,3 miljoen
in 2024. De lasten worden gedeeld naar de waterschapstaken.

(* € mln)

2021

2022

2023

2024

Watersysteem

81,3

84,5

87,5

88,7

Zuiveren

48,2

50,6

51,7

53,6

129,5

135,1

139,2

142,3

Totaal

Het dagelijks bestuur acht het wenselijk de stijging van de lasten voor
inwoners te beperken tot de uitgangspunten uit het coalitieakkoord. Dit
houdt in dat de begroting jaarlijks met 2% stijgt ten gevolge van de inflatie en
eenmalig 0,8% voor het realiseren van de ambities uit coalitieakkoord. De
lasten zijn in 2020 geraamd op 124,3. Een stijging met 2,8% betekent een
financieel kader van € 127,8 mln.
Het voorgaande is voor ons richtinggevend. Dit betekent dat het financieel
perspectief op basis van vigerend beleid, zoals deze is toegelicht in deze
begrotingsbrief, niet past. Dit vraagt voor het jaar 2021 een
ombuigingsoperatie van € 2,0 mln., oplopend tot 7,6 mln. in 2024 om de
begroting binnen het gestelde financieel kader te houden. De meerkosten
van de watervisie zijn hierin niet verwerkt.
De volgende figuur laat de ontwikkeling van de lasten zien in het
meerjarenperspectief op basis van de meerjarenraming 2020-2023; de
meerjarenraming 2021-2024; de bijgestelde raming na ombuigingen; de
invloed van de watervisie op de lasten.

De hoogte van de lasten bepaalt de hoogte van de heffingen
(watersysteemheffing en zuiveringsheffing). Via inzet van egalisatiereserves
besluit het bestuur om te sturen om de omvang van de op te leggen
heffingen. De keuze voor inzet van reserves wordt bij de begroting 2021
voorgelegd. Het verloop van de belastingbaten heeft per categorie een
andere uitwerking op de hoogte van de waterschapsbelasting.
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Meerjarenraming 2021-2024
145.0
140.0
135.0
130.0
125.0
120.0
2021

2022
MJB 2020-2023
MJB 2021-2024 na ombuiging

De volgende tabel bevat de cijfers die hierboven grafisch zijn weergegeven.

2024

MJB 2021-2024 vigerend
MJB 2021-2024 incl.watervisie na ombuigingen

De volgende toelichting op de grafiek geeft u mogelijk inzicht in de
geprojecteerde lijnen.

2021

2022

2023

MJB 2020-2023

128,4

132,8

137,6

MJB 2021-2024 vigerend

129,8

135,5

139,2

143,3



MJB 2021-2024 na ombuiging

127,8

130,4

133

135,7



ombuiging obv kader DB 2020

-2,0

-5,1

-6,2

-7,6

1,2

2,4

3,8

5,2

geraamde extra kosten
watervisie

2024

2023





De blauwe lijn was het uitgangspunt bij de begroting in november
2019. De lasten stijgen ten opzichte van 2020 met 5,1 mln.
De rode lijn geeft het beeld weer zoals uitgewerkt in de
begrotingsbrief en betekent een lastenstijging met € 5,5 mln.
De grijze lijn geeft de meerjarenraming weer na het besluit om de
begroting om te buigen. De lasten stijgen met 2,8%, €3,5 mln.
De gele lijn bevat de meerjarenraming na het besluit om de
begroting om te buigen, aangevuld met de extra kosten van de
watervisie.

De rode lijn is het perspectief van deze begrotingsbrief en is gehanteerd bij
het berekenen van de tarieven. Als u het voorstel van het dagelijks bestuur
overneemt, is de grijze lijn van toepassing.
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Strategische keuzes programma
Water-op-maat
In de Deltabijeenkomst op 21 april 2020 is het Algemeen Bestuur
geïnformeerd over richtingen m.b.t. uitgangspunten voor een alternatieve
programmering. Zoals aangegeven bij aanbieding van de begroting 20202023, is het programma Water-op-maat niet realiseerbaar binnen de huidige
condities. We stellen ter voorbereiding op de begroting 2021 voor, om de
programmering te ijken o.b.v. de volgende strategische keuzes (te maken
door het AB als onderdeel van de begrotingsbrief):

•
“We koppelen onze opgaves vanuit KRW en NBW zoveel mogelijk aan
gebiedsprocessen van provincies en gemeentes.” Dit heeft de voorkeur
vanwege onze wens om met onze omgeving doelen te bereiken en minder
benodigde inzet van eigen middelen. Daarbij accepteren we risico’s t.a.v. de
eindtermijn (2027).
•
“Binnen eigen projecten nemen we beleidsdoelen buiten KRW en
NBW mee, mits dit niet tot vertraging leidt”. Dit toetsen we door vast te
stellen of realisatie van aanvullende doelen obstakelvrij is en er voldoende
middelen binnen het programma beschikbaar zijn. Zo nodig vinden er vaker
dan één maal in het gebied werkzaamheden plaats, om aanvullende doelen
alsnog te realiseren.

•
“Tot nadere orde bereiden wij een programmering voor die leidt tot
100% doelrealisatie KRW en 75% doelrealisatie NBW ten aanzien van de
huidige knelpunten.” Via het WOM programma treffen we maatregelen om
knelpunten op locaties weg te nemen, daar waar er (m.b.t. de NBW) sprake is
van grotere knelpunten.
Begin 2021 heroverwegen we, na actualisatie van de NBW-modellering, het
beoogd doelbereik. Bij deze actualisatie wordt een meer gedetailleerd model
van het watersysteem gemaakt met actuele meetgegevens voor een beter
beeld van de opgaven. Dan is naar verwachting ook meer zicht op andere
beleidsontwikkelingen en ontwikkelingen in onze omgeving (stikstof,
veenweide en vertaling in Samen-Werk-Beter en PNP).
•
Door de WOM programmering (op basis van de huidige kennis) te
verkleinen (75% NBW), is het niet nodig om nu extra middelen beschikbaar te
stellen voor de periode t/m 2027. Bij de begrotingsbrief 2022 (in 2021) zal de
programmering opnieuw aan u worden voorgelegd.
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Tarief ontwikkeling

bestuur heeft in zijn vergadering van 26 mei j.l. in meerderheid ingestemd
met deze uitgangspunten.

Wij hebben drie tariefvarianten uitgewerkt op basis van de vigerende
meerjarenbegroting*) zonder al rekening te houden met het nog uit te
werken ombuigingsvoorstel. Dit is een bestendige gedragslijn.

Dit betekent dat de volgende verdeling is aangehouden: ingezetenen 35,00%,
gebouwd 47,98%, ongebouwd 16,65% en natuur 0,37%.

De eerste variant gaat uit van inzet van de egalisatiereserve op basis van de
begroting 2020-2023.

Tot en met 2020 was de verdeling respectievelijk 35,00%, 47,12%, 17,52% en
0,36%

De (tweede) variant gaat uit van geen inzet van tariefegalisatie
(kostendekkende tarieven).
In variant 3 wordt uitgegaan van een gelijkmatige ontwikkeling van de
tarieven waarbij gedurende de jaren 2021 tot en met 2023 telkens de
egalisatiereserve wordt ingezet voor beide taken.
Het boekjaar 2024 moet volgens de provinciale norm geheel kostendekkend
zijn; er kan dan geen sprake zijn van inzet van de tariefegalisatie.
De uitgangssituatie voor wat betreft de stand van de egalisatiereserves op 1
januari 2021:
Watersysteembeheer € 9,407 mln.
Zuiveringsbeheer € 5,586 mln.
De uitgangssituatie voor de reservepositie is gebaseerd op de uitkomst van
de concept-jaarrekening 2019; voor wat betreft het jaar 2020 is rekening
gehouden met de begrote onttrekkingen aan de egalisatiereserves.
De doorrekening van tarieven voor de taak watersysteembeheer is gebaseerd
op de uitgangspunten van de ontwerp-kostentoedeling 2021. Het algemeen
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Variant 1 inzet egalisatie reserves volgens MJB 2020;

VARIANT 1
Inzet egalisatiereserve volgens MJB 2020-2023

In deze variant wordt de egalisatiereserve Watersystembeheer als volgt
ingezet: 2021: € 3,5 mln. en in 2022: € 1,0 mln.; daarna geen inzet meer.
Verwachte stand van de egalisatiereserve per begin 2023 is € 4,3 mln.

Tarieven
Inwoners

In deze variant wordt geen egalisatiereserve Zuiveringsbeheer ingezet; in alle
jaren blijft de egalisatiereserve op een niveau van € 5,6 mln.

2020

2021

2022

2023

2024

2021

101,10

106,38

Agrarisch en overig ongeb. binnendijks

77,90

78,76

Agrarisch en overig ongeb. buitendijks

19,47

19,69

Agrarisch en overig ongeb. binnendijks wegen

155,79

157,53

Agrarisch en overig ongeb. buitendijks wegen

38,95

39,38

4,63

5,04

gebouwd per € 100.000 waarde binnendijks

43,60

44,20

gebouwd per € 100.000 waarde buitendijks

10,90

11,05

Zuiveringsheffing

57,28

59,72

Bos en natuur

VARIANT 1
Inzet egalisatiereserve volgens MJB 2020-2023

2020

Profielen
eenpers.h.h. huurwon

158,38

4,9%

5,6%

3,4%

1,4%

eenpers.h.h. koopwon

245,58

3,6%

5,6%

3,2%

0,7%

meerpers.h.h. huurwon

272,94

4,6%

5,1%

2,7%

2,1%

meerpers.h.h. koopwon

360,14

3,8%

5,2%

2,7%

1,5%

3.462,06

1,3%

7,5%

4,7%

1,5%

agrarisch bedrijf
natuurterrein
groothandel
productiebedrijf

463,00

8,9%

7,9%

5,0%

1,2%

1.447,36

2,2%

5,3%

2,5%

0,4%

22.416,00

3,6%

4,8%

1,9%

2,3%
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Variant 2 : Geen inzet egalisatiereserves
Er vindt in deze variant geen inzet van egalisatiereserves plaats. Daardoor is
eind 2024 de stand van de egalisatiereserve gelijk aan de verwachte situatie
per 1-1-2021. De omvang van de egalisatiereserves blijven onveranderd. Voor
watersysteembeheer resteert er € 9,4 mln. en voor zuiveringsbeheer
€ 5,6 mln.

VARIANT 2
Alle jaren kostendekkend / geen inzet egalisatiereserve

2020

2021

2022

2023

2024

eenpers.h.h. huurwon

158,38

8,0%

3,3%

2,6%

1,4%

eenpers.h.h. koopwon

245,58

7,3%

3,0%

2,2%

0,6%

meerpers.h.h. huurwon

272,94

6,4%

3,8%

2,2%

2,1%

agrarisch bedrijf
natuurterrein
groothandel
productiebedrijf

Tarieven
Inwoners

360,14

6,3%

3,4%

2,0%

1,4%

3.462,06

5,7%

4,1%

3,5%

1,5%

463,00

14,0%

4,2%

3,5%

1,6%

1.447,36

5,5%

3,0%

1,5%

0,3%

22.416,00

4,7%

4,0%

1,6%

2,3%

2020

2021

101,10

111,29

Agrarisch en overig ongeb. binnendijks

77,90

82,40

Agrarisch en overig ongeb. buitendijks

19,47

20,60

Agrarisch en overig ongeb. binnendijks wegen

155,79

164,81

Agrarisch en overig ongeb. buitendijks wegen

38,95

41,20

4,63

5,28

gebouwd per € 100.000 waarde binnendijks

43,60

46,20

gebouwd per € 100.000 waarde buitendijks

10,90

11,55

Zuiveringsheffing

57,28

59,72

Bos en natuur

Profielen

meerpers.h.h. koopwon

VARIANT 2
Alle jaren kostendekkend / geen inzet egalisatiereserve
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Variant 3 Gestage ontwikkeling; inzet egalisatie in de jaren 2021 t/m 2023

Gestage ontwikkeling / inzet ER in 2021 t/m 2023 / 2024 kostendekkend
Tarieven

In deze variant wordt de egalisatiereserve Watersystembeheer als volgt
ingezet: 2021: € 4,0 mln., voor 2022: € 3,2 mln. en in 2023: € 2,0 mln. In het
jaar 2024 zijn de tarieven kostendekkend. Verwachte stand van de
egalisatiereserve eind 2024 is € 0,2 mln.

Inwoners
Agrarisch en overig ongeb. binnendijks
Agrarisch en overig ongeb. buitendijks

In deze variant wordt de egalisatiereserve Zuiveringsbeheer als volgt ingezet:
2021 € 1,5 mln., 2022 € 1,0 mln. en 2023 € 1,0 mln. In het jaar 2024 zijn de
tarieven kostendekkend. Verwachte stand van de egalisatiereserve eind 2024
is € 2,1 mln.

2020

2021

101,10

105,68

77,90

78,25

19,47

19,56

Agrarisch en overig ongeb. binnendijks wegen

155,79

156,49

Agrarisch en overig ongeb. buitendijks wegen

38,95

39,12

4,63

5,03

gebouwd per € 100.000 waarde binnendijks

43,60

43,90

gebouwd per € 100.000 waarde buitendijks

10,90

10,98

Zuiveringsheffing

57,28

57,86

Bos en natuur

VARIANT 3
Gestage ontwikkeling / inzet ER in 2021 t/m 2023 / 2024 kostendekkend

2020

2021

2022

2023

2024

.

Profielen
eenpers.h.h. huurwon

158,38

3,3%

4,6%

3,7%

3,7%

eenpers.h.h. koopwon

245,58

2,3%

4,3%

3,5%

3,0%

meerpers.h.h. huurwon

272,94

2,3%

5,1%

2,9%

4,3%

meerpers.h.h. koopwon
agrarisch bedrijf
natuurterrein
groothandel
productiebedrijf

360,14

1,9%

4,8%

2,9%

3,7%

3.462,06

0,5%

5,5%

5,2%

3,9%

463,00

8,6%

5,4%

5,1%

3,8%

1.447,36

0,8%

4,2%

2,7%

2,7%

22.416,00

0,9%

5,3%

2,0%

4,5%

VARIANT 3
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Risico’s
De Coronacrisis zal serieuze consequenties hebben voor bedrijven in ons
beheergebied (bedrijfssluitingen, verhuizingen en faillissementen). Op dit
moment is de impact hiervan nog niet goed in te schatten. Zeker is wel dat
onze belastinginkomsten hierdoor lager zullen zijn dan verwacht.
De crisis leidt ook tot vertraging van een deel van onze projecten. Bij een
langere duur van de lock down zijn verdergaande vertragingen van projecten
onvermijdelijk. Het investeringsprogramma is voor de taak Watersysteem
ambitieus. Op dit moment doen wij onderzoek naar de haalbaarheid hiervan.
Wij zullen hier later op terugkomen..
De cao voor 2021 is nog niet bekend. De pensioenpremie lijkt weer te gaan
stijgen. Wij houden hier nog geen rekening mee.
De stikstof problematiek en de PFAS-richtlijnen blijven een punt van zorg bij
de bedrijfsvoering.
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