
Bijlage 2

Bijlagenboek bij de eerste Bestuursrapportage 2020  Waterschap Drents Overijsselse Delta

1 Maatregelen

Begr.nr. Begrote inspanning 2020 Status en voortgang

2.2.1.d De voortgang van de HWBP-projecten is conform 

vastgesteld programma 

De voortgang van de HWBP-projecten is conform programma. In het eerste kwartaal waren er geen 

fomele mijlpalen in de planningen opgenomen. De impact van de Coronacrisis wordt in 

samenwerking met de landelijke Alliantie HWBP in kaart gebracht. De maatregelen rondom het 

Coronavirus betekenen voor het project Zwolle-Olst een vertraging van wellicht 6 maanden. Het 

effect daarvan op de projectmijlpalen zoals de einddatum planuitwerkingsfase is nog niet bekend. 

Voor wat betreft de financiële beheersing van de projecten: er zijn momenteel gesprekken gaande 

tussen WDODelta en de programmadirectie HWBP over de subsidiabiliteit van de huidige 

activiteiten van het project Stadsdijken Zwolle, die wij als WDODelta voorfinancieren (ontwerploops 

0 en 1). 

3.2.1.a We gaan in 2020 door met het uitvoeringsprogramma Water-op-
Maat. We geven hierin invulling aan het geharmoniseerde Nationaal 
Bestuursakkoord Water beleid (NBW) en zetten in op voldoen aan 
de vastgestelde normen voor wateroverlast in 2027. 

Conform Deltabijeenkomst 21 april is advies om in begrotingsbrief als strategische keuzes 

programma WOM vast te leggen: tot 2027 richten op realisatie KRW en NBW knelpunten met grote 

impact. 

3.2.1.e De inventarisatie (ligging, hoogte en hoedanigheid) en het 
toetsingskader van de overige keringen is afgerond. In 2020 worden 
voorstellen gedaan om voor de komende jaren tot eventuele 
maatregelen te komen.

Planning was dat er een DB advies m.b.t. de Overige keringen eind mei zou worden opgeleverd. De knelpunten en 
maatregeleen voor herstel zijn in beeld.  Onderliggend verkennend onderzoek naar kosten-baten van deze 
herstelmaatregelen loopt vanwege Corona vertraging op. Ik verwacht dat, als zaken in juni genormaliseerd zijn, 
het DB advies eind Q3, 2020 mogelijk moet zijn.

3.2.1.f/h We stellen een toetsingskader op voor het dagelijks peilbeheer 
(GGOR).

Er is een toetsingsmethodiek opgesteld. Deze bestaat voornamelijk uit groepsgesprekken en wordt volgens plan 
deze zomerperiode getest. Waarna de leerpunten meegenomen worden in de definitieve versie dat door het 
bestuur eind dit jaar vastgesteld dient te worden. Risico neemt door Corona toe dat de testfase 
(groepsgesprekken) dusdanig ver uitgesteld wordt, we niet voor eind 2020 (WBP) klaar zijn. We onderzoeken nu 
of het niet toch mogelijk is de methodiek digitaal te testen.

3.2.2.k We werken samen, onder andere met LTO, in DAW-projecten, die de 
waterkwaliteit gunstig beï4nvloeden.

Onzekerheid over omvang aanvragen in 2020.

3.2.3.a We rollen de overname van het beheer in het stedelijke gebied uit 
met een planning die voorziet in afronding in 2021. Hierbij wordt 
afgestemd met de planning van de diverse gemeenten waarvan we 
deels afhankelijk zijn;

De ambtelijke inzet van WDODelta en gemeenten stagneert. De bijgestelde planning wordt medio mei besproken 
met de portefeuillehouder.  

3.2.4.a Gebiedsgerichte invulling van de Veenweidevisie is gestart. Dit vindt 
plaats in het kader van het IBP (Interbestuurlijk Programma 
platteland).  Aan de hand van de eerste resultaten kan richting 
worden gegeven aan het peilbeheer in een aantal van deze 
gebieden;

Door corona loopt de bestuurlijke discussie (landelijk en regionaal) wat vertraging op. Tevens kan een 
gebiedsproces dat onderdeel uitmaakt van het IBP nu niet worden opgestart en voorbereid. Dit levert een 
vertraging op van enkele maanden. Dit betekent voor WDOD dat de ambtelijke inzet een langere doorlooptijd 
kent. Aangezien de ambtelijke inspanning beperkt is (500u/jaar) zijn de consequenties hiervan beperkt. De 
verwachting is dat de vertraging in de loop van het jaar wordt ingelopen waardoor het vervolgproces (o.a. 
opstellen veenvisie, projecten en duidelijkheid over vervolg van peilbesluiten) vooralsnog niet in gevaar komt.

3.2.4.b We zijn gestart met de invoering van de nieuwe Waterschapszorg. 
Conform een plan van aanpak is  het gebied geï4nformeerd over de 
nieuwe Waterschapszorg. Invulling vindt de komende vier jaar 
plaats en wordt in deelgebieden uitgevoerd;

Als knelpunt in PO benoemd. Er is een knelputn bij de gebiedsbeheerders. Via inhuur is dit niet op te lossen 
vanwege de specialistische kennis.  Dus vertragen is nu de enige mogelijkheid.

3.2.5.a We hebben een adaptiestrategie ontwikkeld  in het kader van 
“Klimaat Actief” afgestemd met de Watervisie. 

Verloopt via WBP, dat tot in 2021 doorloopt. Dus loopt uit?

4.2.1.B.c De assetplannen voor rwzi’s en gemalen zijn gereed De start is in 2020. Het vertraagt tot in 2021 wegens het langdurig traject rondom Echten.

Extra Herbouw sliblijn Echten: programma 3 waterketen Besluitvorming vindt plaats in mei 2020. Besluit zal dan gaan over een alternatief 

voorkeursalternatief, aanpassing van meerjarenbegroting en aanvraag van een 

voorbereidingskrediet. Kredietaanvraag voor realisatie volgt, naar verwachting in 2022. 

5.2.1.d Vanaf 2020 wordt in de 4 programma’s geprioriteerd welke 

ontwikkelingen we voor digitale transformatie in gang gaan 

zetten. De afweging maken we op hoeveel waarde een 

ontwikkeling toevoegt aan onze organisatiedoelen; 

De oplevering van de Q1 voortgangsrapportage is vertraagd a.g.v. de coronacrisis. De herijking 

van de aanpak zal vermoedelijk vertraging gaan oplopen omdat de planning van  de vaststelling 

van de watervisie uitloopt. Als gevolg van de coronamaatregelen heeft de geplande 

behandeling in het AB van eind maart niet plaats kunnen vinden. De vaststelling van de 

Ontwerp Watervisie zal vermoedelijk 2 maanden later plaats gaan vinden en de definitieve 

vaststelling na de zomer.

5.2.2.a De strategie voor informatisering en automatisering wordt 

in 2020 opnieuw geformuleerd waarbij er nieuwe doelen 

worden gesteld.

Mijlpaal Q1 wordt in Q2 gerealiseerd.

5.2.2.b Het ambitieniveau voor standaardisatie en harmonisatie 

van datasets en ICT systemen is voor de periode van 2021-

2024 vastgesteld;

De opdracht is na het niet doorgaan van de samenwerking met ZZL opnieuw gedefinieerd

5.2.2.c Er zijn aantoonbare voordelen geboekt in het verminderen 

van kwetsbaarheid van het beheer van ICT systemen;

Focus heeft vanaf half maart gelegen op het verhogen van de beschikbaarheid van de 

thuiswerkfaciliteiten. Evaluatie Citrix uitval is uitgesteld i.o.m. ZZL

5.2.2.d Er is een roadmap voor de periode van 2021-2024 

vastgesteld voor doorontwikkeling en vervanging van ICT 

systemen.

DT bespreekt voorstel 21 april en wordt daarna doorgeleid naar DB. Eventuele middelen 

worden niet in de begrotingsbrief opgenomen.
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5.2.3.a De Omgevingswet zal in het jaar 2020 intensief worden 

voorbereid. De implementatie van de Omgevingswet 

verloopt volgens zes sporen:

1) Watervisie: is gerealiseerd en vastgesteld door het 

algemeen bestuur zodanig dat:

 Er in- en extern duidelijkheid is over hoe we onze  Er in- en extern duidelijkheid is over hoe we onze 

wettelijke taken en ambities koppelen aan de bredere 

maatschappelijke ontwikkelingen: ‘hoe’ we onze wettelijke 

taken uit willen

voeren en welke ambities we daar aanvullend op hebben; 

 Het waterbelang met de goede aandacht en richting wordt  Er in- en extern duidelijkheid is over hoe we onze 

meegenomen in omgevingsvisies en ruimtelijke plannen van 

collega overheden;

 Deze op strategisch niveau kader geeft voor de  Er in- en extern duidelijkheid is over hoe we onze 

doorvertaling in doelsturing t.b.v. het 

waterbeheerprogramma, de (meerjaren)begroting

Als gevolg van de coronamaatregelen heeft de geplande behandeling in het AB van eind maart 

niet plaats kunnen vinden. De vaststelling van de Ontwerp Watervisie zal vermoedelijk 2 

maanden later plaats gaan vinden en de definitieve vaststelling na de zomer. NB dit heeft 

mogelijk ook gevolgen voor de doorvertaling in de begroting(sbrief) 2021 de voortgang van het 

waterbeheerprogramma etc.

5.2.4.b In samenwerking met de het Platform Crisisbeheersing 

Midden-Nederland is een visie op crisisbeheersing 2020-

2025 opgesteld, welke doorvertaald wordt naar het 

Crisisplan bij WDODelta, inclusief een doorvertaling 

organogram en rollenboek;

De morfologische analyse met experts in Q1 heeft plaatsgevonden.

Voor het opstellen en vaststellen van de visie in Q2 staat een workshop met de 

crisiscoördinatoren en SD-en gepland op 20 mei 2020. Deze workshop kan door de Coronacrisis 

niet doorgaan en verliest zijn kracht wanneer dit op een digitale wijze wordt uitgevoerd. De 

workshop verschoven worden. Daardoor zal de visie later worden opgeleverd dan in Q2.

5.2.4.c Naar aanleiding van het gehouden Klant 

Tevredenheidsonderzoek wordt de in 2019 gestarte 

opvolging ook in 2020 nog gerealiseerd. Dit betreft onder 

meer de aanpassing van onze website.

De belangrijkste aanbevelingen uit het KTO zijn reeds opgepakt, Een structrele aanpak met een 

hernieuwde visie op  dienstverlening heeft  meer tijd nodig. 

5.2.5.d In 2020 wordt in opdracht van het Rijk een nieuw meerjarig 

“EEP” (energie efficiency plan) 2021-2024 opgesteld als 

opvolger van het huidige EEP 2017-2020. Het huidige EEP 

gaat over energie besparing en opwekking. In het nieuwe 

plan wordt een breed accent gelegd op broeikasreductie 

(CO2, methaan en lachgas) . Het plan benoemt maatregelen 

en de monitoring ervan. Klimaatmonitor en EEP

- klimaatmonitor is in Q1 besproken

- opstellen Energiebesparingplan goedkeuring Q4 loopt vertraging op vanwege Corona, 

workshops zullen naar verwachting gepland worden in september. Plan zal dan ws. in 

december in DT komen.



 

Het aantal mijlpalen geeft een indicatie van de mate waarin we onze (investerings)voornemens realiseren. 

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 versnelde start t.o.v. de begroting 2020 (een 

plus), of een vertraagde start (een min). 
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3 Afwijkingen per programma

Het aantal mijlpalen geeft een indicatie van de mate waarin we onze (investerings)voornemens realiseren. 

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 2020 (een plus), of om vertraging (een min).    





4 Detailoverzicht gerapporteerde afwijkingen lopende investeringen

De duiding groen, wil zeggen dat conform de laatste rapportage 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 van een bepaald aspect van het project. 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. 


