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1. De Programmaverantwoording 

Inleiding 
Conform het bepaalde in artikel 4.27 van het 
Waterschapsbesluit bestaat het jaarverslag 
uit: 
 de programmaverantwoording; 
 de paragrafen. 
 
Programmaverantwoording 
De programmaverantwoording bevat over-
eenkomstig het Waterschapsbesluit artikel 
4.29 de verantwoording over de realisatie 
van het programmaplan uit de begroting en 
biedt per programma inzicht in: 
1. de mate waarin de doelstellingen zijn 

gerealiseerd; 
2. de wijze waarop getracht is de beoogde 

effecten te bereiken; 
3. de gerealiseerde netto-kosten in relatie 

tot de daarvoor in de begroting opge-
nomen bedragen; 

4. belangrijke afwijkingen tussen de reali-
satie in de jaarverslaggeving en de 
plannen in de begroting, waarbij een 
analyse plaatsvindt. 

De programmaverantwoording omvat daar-
naast het totaal van kosten en opbrengsten 
van het waterschap. 

Ad. 1 en 2 de doelstellingen 
De geleverde prestaties beoordelen we aan 
de hand van de volgende criteria:  
 Kwaliteit (K); 
 Tijd (T); 
 Geld (G). 
 
Wat HDSR doet om de gestelde beleids-
doelstellingen te bereiken wordt gemeten 
met prestatie-indicatoren. In 2012 zijn 17 
doelstellingen gedefinieerd en vertaald in 64 
prestatie-indicatoren. Eén van deze presta-
tie-indicatoren is niet door het college be-
oordeeld. In totaal zijn dus 63 prestatie-
indicatoren gescoord. De overige prestatie-
indicatoren worden beoordeeld op de as-
pecten (T)ijd, (K)waliteit en (G)eld. Van de 
63 gescoorde PI hebben er 34 een afwij-
kend kleuroordeel. Een aantal PI’s scoren 
op meerdere facetten oranje en rood.  
In totaal gaat het om 63x3 (K/T/G) = 189 
beoordelingen.  
 
Door het verstrijken van de tijd tussen het 
eind van de verslagperiode en de oplevering 
van dit jaarverslag kan het voorkomen dat 
nieuwe inzichten intussen hebben geleid tot 
beleidsaanpassingen en dat doelstellingen 
geformuleerd in prestatie-indicatoren zijn 
achterhaald. 

 
Tabel 1 – Kleuroordeel en definitie 
 
Definitie Kleuroordeel 
goed op schema +/+ 
voldoende, niet op schema maar niet kritisch +/- 
onvoldoende, niet op schema en kritisch -/- 

Ad. 3 en 4 financieel beeld 
Daarnaast geeft het jaarverslag inzicht in de 
gerealiseerde netto-kosten met een toelich-
ting op belangrijke afwijkingen alsmede het 
totaal van kosten en opbrengsten van het 
waterschap. 
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Thema Veiligheid
 
1.1 Primaire en regionale waterkeringen 
Doelstelling 1 - Waterkeringen voldoen aan de normen 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 

2011 
Norm 2012 Realisatie 

2012 
Einddoelstel-
ling 

K T G 

01.  Opstellen GOP 
primaire water-
keringen 

Bestuurlijk 
vastgesteld 
GOP 

Project is 
opgestart 

GOP vastge-
steld 

Veldinventari-
satie benodig-
de maatrege-
len en kosten 
is uitgevoerd. 
Extra inventa-
risatie bijzon-
dere construc-
ties uitgevoerd. 

GOP vastge-
steld in 2013 

+/+ +/- +/+

02.  Uitvoeren van 
toetsing van de 
regionale 
waterkeringen 

Toetsverslag 
vastgesteld 
door college 
mei 2012  

80% 100% gedetail-
leerde toetsing 
gereed 

Gedetailleerde 
toetsing is 
vastgesteld 
door college 

Toetsing ge-
reed in 2012 
 

+/+ +/+ +/+

03.  Uitvoeren van 
het Groot 
Onderhouds-
plan Regionale 
waterkeringen 

Cumulatief 
aantal kilome-
ters uitgevoer-
de kadeverbe-
tering per jaar 

19 km voorbe-
reid en 5 km 
gereed 

162 km voor-
bereid 

1
 en 144 

km gereed 
2
   

 

187 km voor-
bereid en 134 
km gereed 
 

316 kilometer 
voldoet in 2020 
aan de norm.  
 

+/+ +/- +/+

04.  Opstellen van 
een beleidsno-
ta overige 
waterkeringen 

Bestuurlijk 
vastgestelde 
beleidsnota 
overige water-
keringen 

Plan van aan-
pak gereed + 
pilot opgestart 

Vastgestelde 
nota 

Pilot voor 
Eiland van 
Schalkwijk is 
afgerond. 

Beleidsplan 
vastgesteld in 
2012 

+/+ +/- +/+

05.  Opstellen van 
legger voor alle 
waterkeringen 

Bestuurlijk 
vastgestelde 
legger 

Nee 50% Legger 
overige water-
keringen ge-
reed, 50% 
legger primaire 
waterkeringen 
gereed 

Niet gestart; 
wacht op 
beleidsnota 
overige water-
keringen. 

Voor alle 
waterkeringen 
in 2013 vast-
gestelde leg-
gers 

+/+ +/- +/+

06.  Evalueren en 
bijstellen be-
heer- en be-
leidsplan 
waterkeringen 

Bestuurlijk 
vastgesteld 
beleidsplan 

Concept 80% 
gereed 

Beleidsplan 
vastgesteld 

Beleidsplan 
gereed voor 
interne be-
spreking. 
Bestuurlijke 
aandachtspun-
ten zijn afge-
stemd met 
portefeuille-
houders. 

Beleidsplan 
waterkeringen 
gereed in 2012 

+/+ +/- +/+

1  definitie:    cumulatief aantal km regionale waterkering waarvan de voorbereidingsfase eind 2012 is afgerond.
 

2  definitie: aantal km regionale waterkering waarvan de uitvoeringsfase eind 2012 is afgerond en dat daarmee voldoet aan de toet-

singscriteria regionale waterkeringen 
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Doelstelling 2 - Het beperken van de gevolgen van overstromingen 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2011 Norm 2012 Realisatie 2012 Einddoelstel-

ling 
K T G 

 
07. 

Opstellen 
van een 
comparti-
menterings-
plan voor het 
boezemstel-
sel HDSR 

Bestuurlijk 
vastgesteld 
compartimente-
ringsplan 

Studie compar-
timentering is 
uitgevoerd 

Vastgesteld 
comparti-
menterings-
plan 

Onderzoek naar 
effecten van 
compartimente-
ring is gereed. 
Plan van aan-
pak is opge-
steld en be-
sproken met 
PoHo Compar-
timenterings-
plan (beschrij-
ving hoe te 
compartimente-
ren) wordt 
opgenomen in 
CBP Regionale 
waterkeringen. 

Plan wordt 
vastgesteld in 
2013 

+/- -/- +/+

 
Doelstelling 3 - Waterkeringen worden niet door muskusratten verzwakt 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2011 Norm 2012 Realisatie 2012 Einddoelstel-

ling 
K T G 

08. Muskusratte-
beheer in 
gebied 
HDSR 
 

Aantal muskus-
ratten vangsten 
per kilometer 
watergang 

0,57 v/km (0,20 
v/u) 
 

0,68 v/km 
(0,23 v/u) 

0,47 v/km (0,17 
v/u) 
 

0,26 v/km (0,14 
vangsten per 
uur) in 2015 
 

+/+ 

 
+/+

 
+/+
 

 Muskusratte-
beheer in 
totaal gebied  
 

Aantal muskus-
ratten vangsten 
per kilometer 
watergang 

n.v.t. n.v.t. 0,24 v/KM  
(0,16 v/u) 

0,16 v/km 
In 2015 

   

 
Toelichting 
Prestatie-indicator nr. 1 
GOP Primaire waterkeringen (=PWK):  
 In de tweede helft van 2012 zijn aanvullend 
op de veldinventarisatie van de primaire 
waterkering ook de bijzondere constructies 
geïnspecteerd en de te verwachten 
levensduur en onderhouds- en vervangings-
kosten geïnventariseerd. Dit is gedaan om 
een compleet beeld te geven van de groot-
onderhoudskosten van de primaire 
waterkering met de daarinliggende 
constructies voor de komende 10 jaar. Door 
deze aanvullende inventarisatie is echter de 
planning opgeschoven.  
Maatregel: Extra inventarisatie is uitgevoerd. 
GOP PWK is in januari 2013 ambtelijk 
gereed en wordt in de vergadering van het 
Algemeen Bestuur van juni 2013 ter 
vaststelling aangeboden.   
  
 
 
 

 
 
Prestatie-indicator nr. 3 
Uitvoering Groot onderhoudsplan 
Regionale waterkeringen (=RWK):  
Als gevolg van het doorlopen van de 
procedure voor de Waterwet en de interne 
procedure voor vaststelling lopen de 
projecten vertraging op en schuift de 
planning op.  
Maatregel: Eind 2012 zijn we gestart met de 
evaluatie en actualisatie van het GOP RWK. 
In de actualisatie welke in maart 2013 aan 
het college wordt aangeboden, wordt 
gekeken of de einddoelstelling nog steeds 
haalbaar is binnen de huidige randvoor-
waarden (tijd, geld, kwaliteit). 
 
Prestatie-indicator nr. 4 
Opstellen van een beleidsnota overige 
waterkeringen 
Voor het opstellen van een beleidsnota voor 
de overige waterkeringen moet eerst een 
studie uitgevoerd worden naar nut, 
noodzaak en normering van deze keringen. 
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Vanwege de samenhang met oeverprojec-
ten langs de Kromme Rijn, waar vanwege 
subsidie tijdsdruk op zit, is deze studie eerst 
uitgevoerd voor de overige keringen langs 
de Kromme Rijn, De studie voor de andere 
overige waterkeringen is hierdoor vertraagd. 
Het resultaat hiervan wordt nu in maart 2013  
opgeleverd. Dat betekent dat een 
beleidsnota met een voorstel voor wijzigen 
van de keurkaart in oktober 2013 aan het 
Algemeen Bestuur kan worden voorgelegd. 
 
Prestatie-indicator nr. 5 
Opstellen van legger voor alle waterke-
ringen 
Doordat de beleidsnota Overige waterkerin-
gen nog niet gereed was (zie PI-4) kon in 
2012 nog niet gestart worden met het 
opstellen van leggers. Er is geen formele 
termijn waarbinnen de leggers moeten zijn 
opgesteld/herzien. Op basis van de 
vaststelling van de normering Overige 
Waterkeringen zal het college in 2013 
voorgesteld worden een besluit te nemen 
over het opstellen van een legger voor de 
overige waterkeringen. Hierin wordt zowel 
de noodzakelijkheid als de haalbaarheid 
meegenomen. 
In 2013 wordt deze doelstelling herzien, 
waarbij alle waterkering-leggers worden 
betrokken. 
 

 
 
 
 
 
Prestatie-indicator nr. 6 

Evalueren en bijstellen beheer- en 
beleidsplan waterkeringen 
Doordat meer tijd is besteed aan externe 
beleidsontwikkelingen (Deltaprogramma, 
nHWBP) is het beleidsplan niet afgerond. 
Inmiddels is een plan van aanpak opgesteld 
om de definitieve tekst te maken en zowel 
intern als extern te bespreken. Het 
beleidsplan wordt in de periode mei-juni 
vastgesteld door het college en in oktober 
door het AB. 
 
Prestatie-indicator nr. 7 
Opstellen van een compartimenterings-
plan voor het boezemstelsel HDSR 
Het opstellen van het Calamiteiten 
bestrijdingsplan (=CBP) regionale en 
overige waterkeringen zou in 2012 worden 
opgesteld. Onderdeel hiervan is het 
Compartimenteringsplan. Omdat de 
voorbereiding van de overstromingsoefening 
in november 2012 meer capaciteit heeft 
gevraagd dan was voorzien, is dit niet 
gelukt.  De vaststelling van het Comparti-
menteringsplan door het college is nu in de 
periode juni 2013 gepland en in oktober door 
het AB. 
 
Nieuwe Prestatie- indicator MRB  
In het jaarverslag 2012 is voor het eerst de 
PI "Muskusrattenbeheer in het gehele 
beheersgebied" opgenomen. Over deze 
Prestatie Indicator wordt vanaf de BURAP 
no.1 (januari t/m maart) 2013 voor het eerst 
gerapporteerd. 
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1.2 Calamiteitenzorg 
 

Doelstelling 4 - Een doelmatig functionerend calamiteitenzorgsysteem 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 

2011 
Norm 2012 Realisatie 

2012 
Einddoelstel-
ling 

K T G 

09. Oefenen van 
de calamitei-
tenorganisatie 

Aantal oefe-
ningen 

5 oefeningen 
(2 met ge-
meenten en 3 
intern) en 2 
calamiteiten 
(hoog water en 
droogte) 

5 oefeningen 
(2 met ge-
meenten en 3 
intern) 

6 oefeningen 
(1 met veilig-
heidsregio) en 
diverse oplei-
dingen en 
trainingen t.b.v. 
calamiteitenor-
ganisatie 

Doelmatig en 
doeltreffend 
functionerend 
calamiteiten-
zorgsysteem 

+/+ +/+ +/+
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Thema Voldoende water 
 
1.3 Watersysteembeheer 
Doelstelling 5 - Een waterregime dat aansluit op de functies van het gebied 

 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 

2011 
Norm 2012 Realisatie  

2012 
Einddoelstel-
ling 

K T G 

 Instandhouden         

10. 
 

Uitvoeren GOP 
Kunstwerken 

Cumulatief 
aantal gereno-
veerde kunst-
werken 

88 (8) 96 102 209 stuks 
kunstwerken in 
2015 in goede 
staat 

+/+ +/+ +/+

11. Uitvoeren van 
GOP en WGP 
oevers 

Cumulatief 
aantal kilome-
ter verbeterde 
harde oevers 

30 (0,5) 1,5 in 2012 
31,5 cum. 

2,5 in 2012 
32,5 cum.  

GOP Oevers 
2003-2013, 37 
km oever 
hersteld 

+/+ +/+ +/+

12. Uitvoeren van 
GOP en WGP 
oevers 1 

Cumulatief 
aantal kilome-
ter natuur-
vriendelijke 
oevers 

8,4 13 11,6 Duurzame en 
robuuste in-
richting van 
oevers, 37 km 
oevers inge-
richt 

+/+ +/- +/+

13. 
 

Renoveren 
cultuurhistori-
sche oevers  

Cumulatief 
aantal km 
hersteld  

0 3,5 2,6 3,5 kilometer 
Oever-project 
stad Utrecht is 
afgerond in 
2012 

+/+ +/- +/+

14. Uitvoeren 
baggerjaarplan 

Cumulatief 
aantal kuubs 
(m3) 

4.300.000 
 
 

4.573.000 4.683.000 Baggerachter-
stand in 2015 
weggewerkt 
(5,9 mln m3) 

+/+ +/+ +/+

 Verbeteren         

15. Verbeteren 
sturing en 
monitoring 
oppervlakte 
watersysteem 

Vernieuwd 
CAW-systeem 

Ja Fase 2 Verbe-
terslag  

Uitvoering 
project “CAW, 
Datacommuni-
catie en Tele-
metrie” 

In 2013 is het 
CAW ver-
nieuwd. 

+/+ +/+ +/- 

16. Uitvoeren 
meetplan 
oppervlaktewa-
tersysteem 

Uitgevoerde 
maatregelen 
meetplan 

50% 50% maatrege-
len meetplan 
gerealiseerd 

65% In 2013 is het 
meetplan 
uitgevoerd. 

+/- -/- +/+

17. Opstellen 
beleidsnota 
beperken van 
de negatieve 
effecten van 
droogte 

Bestuurlijk 
vastgestelde 
beleidsnota 

Ja Beleidsnota 
vastgesteld 

PM (zie toe-
lichting) 

Beleidsnota 
gereed in 2012 

-/- -/- +/+

18. Actualiseren 
peilbesluiten 
(volgens 
GGOR sys-
teem) 

Cumulatief % 
gebied dat een 
actueel be-
stuurlijk vast-
gesteld peilbe-
sluit heeft 

50% 66% 50% In 2015 zijn 
alle peilbeslui-
ten actueel 
(niet ouder dan 
10 jaar). 79% 
van het be-
heergebied 
heeft een 
peilbesluit. Het 
overige deel is 
vrijgesteld 
gebied (Heu-
velrug en 
uiterwaarden) 

+/+ +/- +/+
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Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 
2011 

Norm 2012 Realisatie  
2012 

Einddoelstel-
ling 

K T G 

19. Op orde bren-
gen van de 
waterhuishou-
ding in de TOP 
verdroogde 
gebieden 

Cumulatief 
aantal ver-
droogde ge-
bieden waar 
waterhuishou-
ding op orde is 

4 6 4 6 Topgebieden 
zijn op orde in 
2013 

+/+ +/- +/+

20. Opstellen 
watergebieds-
plannen inclu-
sief sub-TOP 
en overige 
gebieden 

Cumulatief 
aantal bestuur-
lijk vastgestel-
de waterge-
biedsplannen 

6 7 6 In 2012 zijn 
alle 7 waterge-
biedsplannen 
opgesteld. 

+/+ +/- +/+

21. Uitvoeren 
integrale wa-
tergebieds-
plannen 

Cumulatief 
aantal uitge-
voerde water-
gebiedsplan-
nen 

1 2 tot 3 0 In 2020 zijn 
alle 7 wgp 
uitgevoerd 
(incl.NBW 
proof 2015) 

+/+ +/- -/- 

22. Uitvoeren 
projecten2 
gefinancierd uit 
de Nota Ruim-
te van het Rijk 

Cumulatief 
aantal gereali-
seerde projec-
ten 

- Start planvor-
ming en voor-
bereiding 
uitvoering 

In voorberei-
ding 

In 2014 zijn 4 
projecten 
gerealiseerd  
 

+/+ +/- +/- 

 
1 “Bij de prestatie-indicatoren voor natuurvriendelijke oevers wordt onderscheid gemaakt tussen natuurvriendelijke oevers voor de EHS en de KRW  (indicator 31) 

en de aanleg van natuurvriendelijke oevers buiten deze opgaven (indicator 12)” 

2               De vier Nota ruimte projecten zijn: Hoogwaterzone De Meije, Hoogwaterzone Oude Rijn, Waterberging polder Achttienhoven en verbetering kade en aanleg NVO 

Enkele Wiericke en Lange Weide 

 
Doelstelling 6 -  Realiseren van een duurzaam, klimaatbestendig en veilig functionerend  
   watersysteem 

 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 

2011 
Norm 2012 Realisatie 

2012 
Einddoelstel-
ling 

K T G 

23. Opstellen 
legger water-
systeem 

Bestuurlijk 
vastgestelde 
legger 

Ja Vastgesteld In inspraak 
geweest 

In 2012 is de 
legger water-
systeem vast-
gesteld 

+/+ +/+ +/+

 
Prestatie-indicator nr. 12 

Uitvoeren van GOP en WGP oevers (nvo) 
De norm van 13 kilometer is niet gehaald, met 
name omdat er meer tijd nodig was voor 
onderzoek en ontwerp en daarnaast was meer tijd 
gemoeid met de verwerking van de uitkomsten 
van de inspraakprocedures. De consequenties 
voor de meerjarenplanning worden vertaald in het 
nieuw op te stellen GOP oevers. 
 
Prestatie-indicator nr. 13 
Renoveren cultuurhistorische oevers 
De norm voor 2012 van 3,5 km. herstelde 
cultuurhistorische oevers is niet gehaald. Er is 2,6 
km. cultuurhistorische oevers hersteld. De overige 
0,9 km. wordt met vertraging in 2013 alsnog 
opgeleverd. De opleverdatum is naar verwachting 
15 april 2013. Dat is 2 maanden later dan op  

 
basis van de informatie die bij Burap 2012 nr. 1 
beschikbaar was werd ingeschat. 
Momenteel spelen er twee discussies met de 
gemeente Utrecht. De ene heeft betrekking op de 
oplossing van een technisch probleem. De 
andere betreft een verschil in inzicht over het 
opgeleverde resultaat. We gaan er vanuit dat de 
uitkomsten van deze geschillen geen risico op 
meerkosten opleveren. 
  
Prestatie-indicator nr. 15 
Verbeteren sturing en monitoring oppervlakte 
watersysteem 
Het Centrale Automatisering Watersysteem 
(CAW) is aangepast (fase1). Het vervolg moet 
qua doelstelling worden verruimd. Naast de 
oorspronkelijk voorgenomen vervanging van 
onderstations in het veld laat KPN namelijk de 
datalijnen vervallen. Deze worden vervangen voor 
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andere netwerkverbindingen waardoor de 
projectkosten aanzienlijk hoger worden.In de AB 
vergadering van 27 februari 2013 vindt 
besluitvorming hierover plaats. 
 
Prestatie-indicator nr. 16 
Uitvoeren meetplan oppervlaktewater 
Het benodigde krediet is abusievelijk niet 
opgenomen in de begroting 2012. Hierdoor heeft 
de uitvoering van maatregelen vertraging 
opgelopen. Het eerste meetplan heeft als doel om 
de grote lijn van de waterbalans (op het 
hoofdsysteem) beter inzicht te krijgen. Hiervoor 
moet met name de restverliezen/restposten beter 
bekend zijn. De maatregelen zijn daarom met 
name gericht op het verbeteren van de 
meetpunten t.b.v. de waterbalans en debietijking. 
Eén van de maatregelen betreft het (verder) 
buiten de invloedsfeer van de kunstwerken 
plaatsen van de bestaande meetpunten. Hierover 
wordt intern nog onderzocht of de investering 
opweegt tegen het nut van deze aanpassing. 
Daarbij wordt ook onderzocht of aanpassingen 
ten behoeve van de efficiency kunnen worden 
gecombineerd met projecten die in het kader van 
het Groot Onderhoudsplan Kunstwerken worden 
uitgevoerd 
Hierdoor wordt maximaal 85% van de einddoel-
stelling uitgevoerd. De verwachting is dat in 2014 
85% van de maatregelen worden gerealiseerd. In 
het nieuw op te stellen meetplan worden de 
maatregelen opgenomen die met de huidige 
inzichten noodzakelijk zijn. 
 
Prestatie-indicator nr. 17 
Prestatie-indicator opstellen beleidsnota 
beperken van de negatieve effecten van 
droogte 
Deze prestatie-indicator is achterhaald. Het beleid 
beperken negatieve effecten van droogte zal 
worden vastgelegd bij de Deltabeslissing in 2014. 
Het waterschap zal geen aparte beleidsnota 
opstellen over dit onderwerp.  
 
Prestatie-indicator nr. 18 
Actualiseren peilbesluiten (volgens GGOR 
systeem) 
Bestuurlijk is besloten om peilbesluit Lopiker-
waard tijdens de AB vergadering d.d. 27 februari 
2013 vast te stellen om een extra gespreksronde 
te kunnen voeren met de insprekers 
 
Prestatie-indicator nr. 19 
Op orde brengen van de waterhuishouding in 
de TOP verdroogde gebieden 

Er bestaat nog discussie tussen het waterschap 
en de grondeigenaren over de vraag of gebieden 
waterhuishoudkundig op orde zijn. Van één 
gebied vindt de evaluatie momenteel plaats. Op 
basis van de uitkomsten van deze evaluatie 
worden in 2013 nog maatregelen uitgevoerd.  
De totale uitvoeringskosten van de resterende 
uitvoeringsmaatregelen voor de bestrijding van 
verdroging zijn geraamd op € 1,66 miljoen. Het 
voorstel is om deze kosten evenredig te delen 
tussen waterschap en provincie. Het college van 
D&H heeft 16 april ingestemd met deze 
voorgestelde verdeling van de kosten: 
 Voor de TOP gebieden Kolland, Overlang-

broek (en de Schraallanden langs de Meije: 
Z-H) zijn nog interne terreinmaatregelen 
nodig om onder andere het ondiepe grondwa-
ter en bodemvochtkwaliteit te verbeteren. Op 
het moment dat deze maatregelen getroffen 
zijn is de verdroging in de TOP-gebieden 
bestreden. Voor het in stand houden van 
deze gebieden moeten in de toekomst met de 
ketenpartners wel afspraken over maatrege-
len worden gemaakt om (“nieuwe”) verdro-
ging van deze gebieden in de toekomst (b.v. 
bijvoorbeeld peilaanpassingen) te voorko-
men.  

 Voor de (sub-)TOP gebieden zijn al een 
aantal maatregelen uitgevoerd (met subsidie), 
echter niet alle. Voor de komende jaren zullen 
nog diverse maatregelen worden uitgevoerd 
om de bestaande natuurwaarden te verster-
ken. De uitvoeringsmaatregelen zijn vastge-
steld in de watergebiedsplannen Groenraven-
Oost en Langbroekerwetering. Als alle bo-
vengenoemde werkzaamheden zijn uitge-
voerd is er geen sprake meer van een anti-
verdroging-opgave binnen het beheergebied 
van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijn-
landen. 

 
Prestatie-indicator nr. 20 
Opstellen watergebiedsplannen inclusief sub-
TOP en overige gebieden 
Het uitwerken van het 7e wgp (ontwerp 
raamwaterplan Eiland van Schalkwijk) loopt 
achter op de planning. De vertraging wordt 
veroorzaakt door de keuze om aan te sluiten op 
de externe communicatie-momenten en 
processen. De bestuurlijke vaststelling vindt 
plaats in 2013. 
 
Prestatie-indicator nr. 21 
Uitvoeren integrale watergebiedsplannen 
De voortgang van de watergebiedsplannen vindt 
in een aparte rapportage plaats. Conform de 
toezegging aan het AB is bij deze bestuursrappor-
tage een bijlage gevoegd met een tussenrappor-
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tage m.b.t. watergebiedsplannen. Met uitzonde-
ring van het raamplan “Eiland van Schalkwijk” zijn 
6 Watergebiedsplannen gereed in 2020, waarvan 
Linschoterwaard als laatste. 
 
Prestatie-indicator nr. 22 
Uitvoeren projecten gefinancierd uit de Nota 
Ruimte van het Rijk 
Door een uitgebreider gebiedsproces bestaat het 
risico dat de einddoelstelling (en daarmee de 
deadline voor de subsidie) niet wordt gehaald. 
Het bestuur krijgt in 2013 keuzes voorgelegd voor 

oplossingsmaatregelen. Vooralsnog is het geld 
van het Rijk voor de Nota Ruimte nog beschik-
baar. Er zijn door de provincie Zuid-Holland eind 
2011/ begin 2012 vier subsidiebeschikkingen 
afgegeven. Voor de Provincie Utrecht zijn voor 2 
projecten subsidie aangevraagd/ beschikt. 
Hoewel hierover discussie bestaat, gaat het 
college er vanuit dat de aangevraagde subsidie 
toch kan worden verkregen. 
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1.4 Nationaal Bestuursakkoord Water 

 
Doelstelling 7 - De regionale watersystemen zijn in 2015/2027 conform NBW-actueel op orde 

 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 

2011 
Norm 2012 Realisatie 

2012 
Einddoelstel-
ling 

K T G 

24 Uitvoeren 
tweede toet-
sing waterop-
gave (v.h. 
NBW, inclusief 
stedelijk) 

Bestuurlijk 
vastgesteld 
toetsingsresul-
taat 

Nee Vastgestelde 
toetsing 

nee In 2012 toet-
singsresultaat 
bestuurlijk 
vastgesteld. 

+/+ -/- +/+

25 Uitvoeren van 
voormalige 
NBW maatre-
gelen 

Cumulatief 
percentage 
van de opgave 
dat is uitge-
voerd 

- 15% 15% In 2015 is 
100% van de 
opgave uitge-
voerd 
(1.332.000 m3) 

+/+ -/- +/+

 
Toelichting 
Prestatie-indicator nr. 24 
Uitvoeren tweede toetsing wateropgave 
(v.h. NBW, inclusief stedelijk) 
Vaststelling is nu voorzien in AB van 17 april 
2013. Reden was dat zorgvuldig is omge-
sprongen met de kwaliteitscontrole van 
berekeningen en beheerdersoordelen, om een 
kwalitatief hoogstaand resultaat te krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 

Prestatie indicator nr 25 
Uitvoeren van voormalige NBW maatrege-
len 
Doelstelling voor 2012 is gehaald. Door 
vertragingen in de realisatie van de waterge-
biedsplannen is de einddoelstelling voor 2015 
niet haalbaar. De implementatiestrategie als 
gevolg van de 2e toetsing wordt eind 2013 aan 
het AB ter goedkeuring aangeboden. De 
onderwerpen klimaatrobuustheid, gebieds-
normen, schaderegeling, set van maatregelen 
en monitoring komen daarbij aan bod. De 
einddoelstelling om in 2015 de oorspronkelijke 
wateropgave uitgevoerd te hebben lijkt 
hierdoor hooguit voor 80% haalbaar. 
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Thema Schoon water 
 

1.5 Kwaliteit van het oppervlaktewater 
 

Doelstelling 8 - Verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 

2011 
Norm 2012 Realisatie  

2012 
Einddoelstel-
ling 

K T G 

 KRW         

26. Uitvoeren syner-
gieproject 
Grecht 

Uitvoering 
synergiepro-
ject 

Ja Uitvoering  Voorbereiding 
fase 1 

Waterberging 
en natuuront-
wikkeling 
gereed in 2015 

+/+ +/+ +/+

27. Uitvoeren syner-
gie project 
Kromme Rijn 

Uitvoering 
synergiepro-
ject 

Ja Uitvoering  Uitvoering Synergiepro-
ject gereed in 
2015. 

+/+ -/- +/- 

28. Deelname in 
synergieproject 
Schoon water 
gem.Utrecht 
voor waterli-
chaam Maar-
tensdijk en 
Vecht 

Uitgevoerd 
synergiepro-
ject  

Ja Uitvoering Uitvoering Synergiepro-
ject gereed in 
2015 

+/- +/+ +/+

29. Uitvoeren syner-
gieproject herin-
richting Haarrijn-
Ouwenaar  

Uitgevoerd 
synergiepro-
ject  

Ja Uitvoering  Opstellen 
bestek, start 
uitvoering 2013

Aanleg NVO in 
boezem, ver-
plaatsen ge-
maal Haarrijn 
en herinrichten 
voormalige 
boezem ge-
reed in 2015 

+/+ +/+ +/+

30. Uitvoeren van 
KRW-
onderzoekspro-
gramma 

Aantal on-
derzoeken 
gereed per 
jaar 

1 4 4 In 2015 zijn 
alle 12 onder-
zoeken gereed 

+/+ +/+ +/+

 Ecologie         

31. Aanleggen 
natuur-
vriendelijke 
oevers (KRW en 
natte EVZ)1 

Cumulatief 
aantal aange-
legde kilome-
ters oever 

85,5 km 94 89,3 144 km gerea-
liseerd in 2018 
conform Euro-
pese en lande-
lijke normen 

+/+ -/- +/- 

32. Vispasseerbaar 
maken van 
kunstwerken 

Cumulatief 
aantal gerea-
liseerde 
vispassages 

10 (18 cum) 15 (33 cum)  
2 nieuwe 
gerealiseerd. 
17 in voorbe-
reiding. 

58 vispasseer-
bare kunstwer-
ken gemaakt in 
2015 

+/+ +/- +/+

33. Opstellen vis-
standbeheer-
plannen 

Aantal be-
stuurlijk 
vastgestelde 
visstandbe-
heerplannen 

1 3 1 In 2012 zijn 
alle 4 vis-
standbeheer-
plannen be-
stuurlijk vast-
gesteld 

+/+ +/- +/+

34. Goedkeuren 
visplannen 
derden 

Cumulatief 
percentage 
goedgekeur-
de visplan-
nen 

0% 100% 0 In 2012 zijn 
alle visplannen 
goedgekeurd 

-/- +/- +/+

1 
“Bij de prestatie-indicatoren voor natuurvriendelijke oevers wordt onderscheid gemaakt tussen natuurvriendelijke oevers voor de EHS en de KRW  (indicator 31) 

en de aanleg van natuurvriendelijke oevers buiten deze opgaven (indicator 12)” 
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Toelichting 
 
Prestatie-indicator nr. 27 
Uitvoeren synergieproject Kromme Rijn 
Het behalen van de eindnorm is m.u.v. de 
slibvang haalbaar. Het realiseren van een 
slibvang op de alternatieve locatie heeft een 
grote maatschappelijke impact en dat vraagt om 
een uitgebreid en gedegen vooronderzoek. Er 
wordt een alternatieve locatie gezocht omdat 
het effectiever is om een slibvang te realiseren 
voor de inlaat van de Kromme Rijn. Door deze 
uitgebreidere procedure is het realiseren van de 
slibvang voor 2015 niet haalbaar. Tevens valt 
het eventueel realiseren van een slibvang op de 
nieuwe locatie duurder uit dan op de oorspron-
kelijke locatie. De planning is om eind 2013 een 
bestuurlijke keuze voor een van de varianten 
aan het bestuur aan te bieden. 
 
Prestatie-indicator nr. 28 
Deelname synergieproject Schoon Water  
gemeente Utrecht 
Binnen het totale synergieproject bestaat het 
risico dat het deelproject “Aanleg natuurvriende-
lijke oevers watergangen Overvecht” niet wordt 
gerealiseerd omdat wij hier afhankelijk zijn van 
de inzet van de gemeente Utrecht. In de 
overleggen met de gemeente blijven wij ernaar 
streven dit deelproject ook uitgevoerd te krijgen. 
 
Prestatie-indicator nr. 31 
Aanleggen natuurvriendelijke oevers (KRW 
en natte EVZ) 
Hoofdreden voor het niet behalen van de norm 
(94 km) is het gegeven dat het niet gelukt is om 
meer dan 4 kilometer nvo in het Noorderpark te 
realiseren, omdat er niet meer grond is 
verworven door DLG. Daarnaast is de aanleg 
van nvo's langs de Kromme Rijn vertraagd door 
een langere ontwerpfase dan bij de jaarplanning 
was voorzien. 
De consequenties voor de meerjarenplanning 
worden vertaald in de komende jaarschijven. 
Verwacht wordt dat de einddoelstelling wordt 
gerealiseerd. De realisatie en stimulering van 
NVO’s worden onder de loep genomen. Met de 
resultaten en eventuele voorstellen daarvan 
komt het college terug bij het algemeen bestuur. 
 
 
Prestatie-indicator nr. 32 
Vispasseerbaar maken van kunstwerken 

Door werk met werk te maken, wordt vaak 
meegelift met bestaande projecten en zijn veel 
projecten in voorbereidng. Deze staan gepland 
om begin 2013 te worden opgeleverd. De 
einddoelstelling komt niet in gevaar. Deze 
prestatie-indicator is geïntegreerd in de nieuwe 
indicatoren voor KRW. 
Verklaring van het verschil tussen visvriendelijk 
en vispasseerbaar: Visvriendelijk betekent dat 
het (overgrote deel) van de vissen het 
kunstwerk kunnen passeren zonder schade op 
te lopen of dat ze tijdig geweerd worden zodat 
ze niet in de pomp terecht kunnen komen. Vaak 
is een visvriendelijk gemaal echter niet of 
slechts enkelzijdig passeerbaar. Vissen kunnen 
bij dergelijke kunstwerken hooguit de polder in 
of de polder uit. Vispasseerbaar houdt in dat ze 
zowel de polder in kunnen als eruit op de 
momenten dat ze daar behoefte aan hebben. 
 
 
Prestatie-indicator nr. 33 
Opstellen visstandbeheerplannen 
Het visstandbeheerplan Lopikerwaard wordt dit 
jaar vastgesteld. Op basis hiervan wordt een 
interimtoetsingkader voor visplannen voor 
gehele beheergebied opgesteld (dus er worden 
geen andere visstandbeheerplannen gemaakt). 
Bestuurlijk is besloten om een evaluatie van het 
visstandbeheer 2012-2015 uit te voeren. Na 
deze evaluatie wordt besloten of de overige 
visstandbeheerplannen nodig zijn.  
 
Prestatie-indicator nr. 34 
Goedkeuren visplannen derden 
Visplannen worden getoetst aan het interim 
toetsingskader. Hierin staan vooralsnog 
alleen de kaders beschreven rond het uitzetten 
en onttrekken van vis. De visplannen die in 
2012 zijn ingediend zijn niet toetsbaar gebleken 
omdat hierin niets was opgenomen over het 
onttrekken of uitzetten van vis. De visplannen 
refereren alleen aan in het verleden uitgevoerde 
onttrekkingen en uitzettingen. Dat is nodig om te 
kunnen toetsen maar er zijn geen voor dit jaar 
of volgende jaren geplande onttrekkingen of 
uitzettingen vermeld in de ingediende 
visplannen. Bij goedkeuring van de visplannen 
houdt dit dus in dat de visserijsector geen 
uitzettingen of onttrekkingen mag doen. Zij 
hebben immers in de visplannen niet aangege-
ven dat ze dit willen doen. Met de beroepsvisser 
is afgesproken dat hij in een visplan gaat 
aangeven wat hij denkt te ontrekken en uit te 



 

  15

zetten. De hengelsport mag geen uitzettingen 
doen. Als ze dat wel willen moeten ze alsnog 
een visplan indienen waarin beschreven staat 
wat ze willen uitzetten of onttrekken en ter 
goedkeuring aanbieden aan het waterschap. 
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1.6   Zuiveringsbeheer 

 
Doelstelling 9 - Verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater 

 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 

2011 
Norm 2012 Realisatie 

2012 
Einddoelstel-
ling 

K T G 

35. Uitvoeren van 
optimalisatie-
studies (OAS). 

Cumulatief 
aantal afge-
ronde studies 

13 14 13 14 studies in 
2012  
 

+/+ +/+ +/+

36. Sluiten van  
afvalwaterak-
koorden met 
gemeenten 

Cumulatief 
aantal bestuur-
lijk vastgestel-
de afvalwater-
akkoorden 

7 13 10 16 afvalwater-
akkoorden in 
2013 

+/+ +/- 
 

+/+

37. Toetsen ge-
meentelijke 
rioleringsplan-
nen 

Cumulatief 
aantal getoets-
te gemeentelij-
ke riolerings-
plannen 

10 12 16 19 getoetste 
rioleringsplan-
nen in 2015 

+/+ +/+ +/+

38. Handhaving en 
naleefgedrag 
op orde bren-
gen 

Beëindigen 
geconstateer-
de illegale 
lozingen  

100% 100% 100% Alle geconsta-
teerde illegale 
lozingen wor-
den beëindigd 

+/+ +/+ +/+

39. Handhaving en 
naleefgedrag 
op orde bren-
gen 

Naleefgedrag 
bedrijven 
Waterwet  
(vergunning en 
Barim) 

82% 90% 70% Naleefgedrag 
>90% gereali-
seerd 

+/+ +/- +/+

40. Handhaving en 
naleefgedrag 
op orde bren-
gen 

Naleefgedrag 
agrarische 
bedrijven 

91% 90% 94% Naleefgedrag 
>90% gereali-
seerd 

+/+ +/+ +/+

41. Handhaving en 
naleefgedrag 
op orde bren-
gen 

Naleefgedrag 
RWZI's 

100% 90% 50% Naleefgedrag 
>90% gereali-
seerd 

+/- +/+ +/+

42. Handhaving en 
naleefgedrag 
op orde bren-
gen 

Naleefgedrag 
grondwater 
onttrekkingen 
en lozingen 

77% 60% 90% Naleefgedrag 
>90% gereali-
seerd vanaf 
2015 

+/+ +/+ +/+
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Toelichting 
Prestatie-indicator nr. 35 
Uitvoeren van optimalisatiestudies (OAS). 
Met het afronden van de optimalisatiestudie/ 
herberekening Wijk bij Duurstede hebben we 
13 OAS uitgevoerd. Voor Zeist hebben we 
niet gekozen voor een OAS in klassieke zin 
(optimalisatie afvoernorm, basisinspanning 
en verdeelsleutel voor maatregelen), maar 
voeren nu een studie rioolvreemd water uit in 
combinatie met het nieuwe BRP wat de ge-
meente opstelt. De einddoelstelling komt 
hiermee op 13 en is dus gehaald. Voor 
Utrecht zijn we op dit moment nog bezig met 
een herziening van de OAS. Hiermee is de 
prestatie indicator gerealiseerd en zal wor-
den afgevoerd. 
 
Prestatie-indicator nr. 36 
Sluiten van  afvalwaterakkoorden met 
gemeenten 
In 2012 zijn er 3 afvalwaterakkoorden vast-
gesteld (Montfoort, Bodegraven-Reeuwijk en 
Stichtse Vecht). Er zijn nog 7 afvalwaterak-
koorden in voorbereiding. De afvalwaterak-
koorden De Bilt, IJsselstein, Wijk bij Duur-
stede, en Utrechtse Heuvelrug zijn in een ver 
gevorderd stadium en worden naar verwach-
ting begin 2013 bestuurlijk vastgesteld. De 
afvalwaterakkoorden Lopik, Utrecht en Zeist 
naar verwachting eind 2013. De einddoel-
stelling komt vooralsnog niet in gevaar. Ver-
traging bij deze indicator houdt verband met 
de voortvarendheid van indicator nr. 37 
‘Toetsen Gemeentelijke rioleringsplannen’ 
waarbij we ruim boven de prestatienorm 
zitten. Diverse gemeenten zijn dus eerder 
dan gepland nieuwe rioleringsplannen gaan 
maken. Een afgerond plan is een natuurlijk 
moment voor het opstellen van het afvalwa-
terakkoord. 
 
 
 
Prestatie-indicator nr. 37 
Toetsen gemeentelijke rioleringsplannen 

‘Toetsen Gemeentelijke rioleringsplannen’ zit 
ruim boven de prestatienorm. Diverse ge-
meenten zijn eerder dan gepland nieuwe 
rioleringsplannen gaan maken.  
 
Prestatie-indicator nr. 39 
Handhaving en naleefgedrag op orde 
brengen 
Opmerking vooraf: de prestatie indicator 
naleefgedrag moet  vervangen worden, om-
dat deze niet meer voldoet. In deze Burap 
2012 (en in 2013) wordt er nog wel op ge-
rapporteerd. In 2013 zal de vervangende PI 
“Overtredingsdruk” worden ontwikkeld, 
waarmee gerapporteerd zal worden vanaf 
2014. 
 
Oorzaken:  
1) door risicogericht te handhaven wordt de 
waarde van “naleefgedrag” lager, zonder dat 
het naleefgedrag van een doelgroep veran-
derd is.  
2) verstoring van de “wet van de grote aan-
tallen”. Bij grote aantallen inspecties ontstaat 
een representatief beeld over een doelgroep. 
Voor kleine aantallen, bijvoorbeeld twee 
uitgevoerde inspecties op de RWZI’s, geeft 
de PI (met als mogelijke uitkomsten 0%, 
50% of 100%) niet meer informatie dan die 
constatering zelf.  
 
 
Prestatie-indicator nr. 41 
Handhaving en naleefgedrag op orde 
brengen 
Zie de toelichting op de indicator. De gecon-
stateerde overtreding bij één van twee in-
specties is daarna ongedaan gemaakt. De 
procesgegevens uit de RWZI’s geven geen 
aanleiding om alert te zijn op een structureel 
laag naleefgedrag bij de RWZI’s.  Als maat-
regel voor de overtreding op de RWZi loopt 
een handhaaftraject, totdat de situatie aan 
de normen voldoet. 
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Doelstelling 10 -  Zuiveren van alle aanbod van afvalwater tegen wettelijk en in    
  specifieke gevallen strengere gebiedsgerichte normen 
 

Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 
2011 

Norm 2012 Realisatie  
2012 

Einddoelstel-
ling 

K T G 

43. 
 

Toekomst rwzi 
Utrecht 

Masterplan Variantenstu-
die gereed 

Uitvoering 
besluit volgens 
planning mas-
terplan 

ja Realisatie 
gewenste 
toekomst 
scenario rwzi 
Utrecht. 

   

44. Optimalisatie 
proces 

Verwijderings-
percentage 
van fosfaat 

86% 83% 87% Voldoen aan 
minimale WVO 
eis 75%  

+/+ +/+ +/+ 

45. Optimalisatie 
proces 

Verwijderings-
percentage 
van stikstof 

87% 83% 87% Voldoen aan 
minimale WVO 
eis 75%  

+/+ +/+ +/+ 

 
 
 
 

Doelstelling 11 -  Energie-efficiëntie verbeteren bij zuiveringstechnische werken 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 

2011 
Norm 2012 Realisatie 

2012 
Einddoelstel-
ling 

K T G 

46. Energie-
efficientie-
verbetering 

Cumulatief 
procentuele 
energie effici-
entie verbete-
ring 

10% 14% 10% Energie-
efficiëntie-
verbetering in 
2020 is 30% 
ten opzichte 
van 2005 

+/+ +/- 

 
+/+ 

47. Terugdringen 
aardgas ver-
bruik 

Cumulatief 
aantal terug 
gedrongen m3 
aardgas  

435.154  425.000 414.000 
 

Teruggedron-
gen verbruik 
van 500.000 
m3 in 2020 

+/+ +/- 
 

+/+ 

48. Verhogen 
percentage 
biogasbenut-
ting t.o.v. 
biogas produc-
tie RWZI 
Utrecht en 
Nieuwegein. 

Percentage 
biogasverbruik 

85% 93% 94% 
 

98% benutting 
biogasproduc-
tie in 2015 

+/+ +/+ +/+ 

49. Realisatie 
Energiefabriek 
op de rwzi 
Nieuwegein 

1e fase Ener-
giefabriek 
(bellenbeluch-
ting en thermi-
sche druk 
hydrolyse) 

Voorbereiding 
gereed 

Uitvoering in 
2012 

Bellenbeluch-
ting in uitvoe-
ring, thermi-
sche druk 
hydrolyse 
aanvullend 
krediet aange-
vraagd, uitvoe-
ring gepland in 
2013. 

Realisatie 1e 
fase Energie-
fabriek 

+/+ -/- -/- 

50. Realisatie 
Energiefabriek 
op de rwzi 
Nieuwegein 

2e fase Ener-
giefabriek 
(vergas-
sing/verbrandin
g) 

- Bij gebleken 
haalbaarheid 
een go/ no go 
besluit AB 

Go/ no go 
besluit gepland 
medio 2013. 

Realisatie 2e 
fase Energie-
fabriek. 

+/+ -/- -/- 
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Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 
2011 

Norm 2012 Realisatie 
2012 

Einddoelstel-
ling 

K T G 

51. Realisatie 
Energiefabriek 
op de rwzi 
Nieuwegein 

Terug leveren 
van water-
schapsenergie 
op de momen-
ten dat we 
meer produce-
ren dan ge-
bruiken.. 

Voorbereiding 
gereed 

100.000 kWh 
terug leveren. 

65.000 kWh Eind 2013 
produceren we 
190% water-
schapsenergie 
in Nieuwegein1 

+/+ +/- 
 

+/+ 

 
 

Toelichting 
Prestatie-indicator nr. 43 
De prestatie indicator voor de rwzi Utrecht komt op 
dit moment te vervallen omdat het bestuur op 
andere wijze op de hoogte gehouden wordt van de 
ontwikkeling rondom de rwzi Utrecht. 
 
 
Prestatie-indicator nr. 46 
De energie-efficiëntieverbetering blijft achter bij de 
norm van 2% per jaar vanaf 2005. Het ombouwen 
van de puntbeluchting naar bellenbeluchting op de 
rwzi Nieuwegein en de rwzi Leidsche Rijn neemt 
meer tijd in beslag dan verwacht. Dit komt door het 
inregelen van de beluchting en de nazorg om te 
voldoen aan de gestelde energieverbruikeisen. 
Hierdoor hebben we in 2012 geen energiebespa-
ring gerealiseerd t.o.v. van 2011. De verwachting is 
dat met het gereed komen van beide installaties 
begin 2013 we ongeveer 4% besparing realiseren 
in 2013. Hiermee wordt de opgelopen achterstand 
van de afgelopen jaren grotendeels ingelopen.  
 
Prestatie-indicator nr. 47 
Het terugdringen van het aardgasverbruik blijft in 
2012 achter bij de norm. De norm is gebaseerd op 
het terugdringen van het aardgas met 500.000 m3 
tot een verbruik van 0 m3 in 2020. Het verbruik in 
2012 was 86.000 m3 en is dus ligt gestegen tov 
2011. Bij het opstellen van de norm is er vanuit 
gegaan dat er investeringen worden gedaan om het 
verbruik te verminderen. In de investeringsplanning 
zijn hiertoe nog geen maatregelen opgenomen. Er 
moet nog onderzocht worden welke maatregelen 
technisch en financieel haalbaar zijn om een 
verbruik van 0 m3 in 2020 te realiseren.   
 
 

Prestatie-indicator nr. 49 
Realisatie Energiefabriek op de rwzi Nieuwegein 
Bij de uitwerking van het project voor de thermische 
druk hydrolyse is gebleken dat de oorspronkelijke 
raming te laag was. Er is een bestuursvoorstel voor 
aanvullend krediet ingediend bij de commissie 
BMZ. Het bestuursvoorstel is door het college D&H 
bij de commissie BMZ ingetrokken en wordt in april 
2013 opnieuw aangeboden met een oplegnotitie 
aan de commissie BMZ.  
 
 
 
Prestatie-indicator nr. 50 
Realisatie Energiefabriek op de rwzi Nieuwegein 
In Stowa verband wordt onderzoek gedaan naar de 
haalbaarheid van vergassen van slib. Vanwege het 
laat toekennen van subsidie is het project 
vertraagd. Verwacht wordt dat het eerste 
deelonderzoek van dit onderzoek begin 2013 is 
afgerond. Voor het nemen van een gefundeerde go/ 
no go beslissing zijn we afhankelijk van de 
resultaten van dit onderzoek. Gepland is dat de 
eerste principiële discussie op basis van het Stowa 
onderzoek medio 2013 gaat plaatsvinden. 
 
Prestatie-indicator nr. 51 
De teruglevering van energie blijft achter bij de 
afgesproken hoeveelheid. Dit komt doordat tijdens 
de ombouw van puntbeluchting naar bellenbeluch-
ting het niet mogelijk was om ’s nacht de beluchting 
uit te zetten om terug te leveren.  
Het uitzetten van de beluchting is nodig om ervoor 
te zorgen dat we  meer energie produceren met de 
WKK installatie dan dat de rest van de rwzi op dat 
moment verbruikt. Dit uitzetten niet mogelijk omdat 
tijdens de ombouw alle beluchtingscapaciteit nodig 
was om de effluent kwaliteit te waarborgen. Doordat 
de vraag naar waterschapsenergie ook achter blijft, 
leidt dit niet tot problemen.  
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Thema Bestuur, middelen & maatschappij 

1.6 Lastendruk 
 

Doelstelling 12 -  Betere dienstverlening door een evenwichtige belastingheffing   
     tegen zo laag mogelijke kosten 

 
 

Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 
2011 

Norm 2012 Realisatie 
2012 

Einddoelstel-
ling 

K T G 

52. Samenwerking 
belastinghef-
fing 
 

Samenwerking 
gerealiseerd 

Nee Oprichting 
regionaal 
belastingskan-
toor 

Gemeen-
schappelijke 
regeling BghU 
opgericht. 

Belastingkan-
toor van start 
in 2012 

+/+ +/+ +/+

53. Reacties (Be-
lastingen) op 
tijd afhandelen 

Percentage 
afgehandelde 
reacties binnen 
wettelijke 
termijn 

100% 100% Alle reacties 
zijn binnen de 
wettelijke 
termijn afge-
handeld. 

100% +/+ +/+ +/+

 
 
Toelichting 
Prestatie-indicator nr. 52 
Samenwerking belastingheffing 
In 2012 is de bestuurlijke besluitvorming rond 
de oprichting van een regionaal belastingkan-
toor succesvol afgerond. Daarmee is de 
samenwerking gerealiseerd. 
 
 

 
De einddoelstelling is overigens dat het 
belastingkantoor eind 2013 van start gaat. 
 
Prestatie-indicator nr. 53 
Reacties (Belastingen) op tijd afhandelen 
In 2012 zijn alle reacties tijdig afgehandeld. 
Om pieken op te vangen is tijdelijke inhuur 
noodzakelijk geweest. 



 

 21

1.7 Tevredenheid belanghebbenden 
 

Doelstelling 13 - Het waterschap staat midden in de samenleving 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 

2011 
Norm 2012 Realisatie 

2012 
Einddoelstel-
ling 

K T G 

54. Betere dienst-
verlening 
(e-Overheid + 
informatie-
huishouding) 

Aantal elektro-
nische nieuws-
brieven (ge-
maild en op de 
website) 

6 x per jaar 6 x per jaar Electr. nwsbr: 
9 
@grarier: 8 

  
Totaal: 17 
 

Minimaal 6 
nieuwsbrieven 
per jaar 

+/+ +/+ +/+

55. Betrokkenheid 
bij de samen-
leving 

Aantal adverto-
rials 

4 4  4 
 

Minimaal 4 
advertorials 
per jaar 

+/+ +/+ +/+

56. Betrokkenheid 
bij de samen-
leving 

Aantal bezoe-
kers open 
dagen van 
waterschaps-
objecten 

1860 2.000 2 open dagen: 
250 bezoekers.

  
Totaal aantal  
bezoekers 
excursies: 
1750 
 

2.000 +/+ +/+ +/+

57. Informeren en 
draagvlak 

Persberichten 84 55 75 55 +/+ +/+ +/+

58. Informeren en 
draagvlak 

Perscontacten 103 45 80 45 +/+ +/+ +/+

59. Betrokkenheid 
bij de samen-
leving 

Aantal excur-
sies rwzi’s 

33 115 57 165 +/- +/+ +/+

 
Toelichting 
 
Prestatie-indicator nr. 59 
Betrokkenheid bij de samenleving 
In 2012 is Rwzi Nieuwegein weer opgestart 
en is er een mailing naar scholen gegaan 

voor rondleidingen. Hoe de indicator van 115 
naar 165 is kunnen springen van 2011 naar 
2012 is onduidelijk. De medewerker die de 
excursies verzorgt zegt dat het een niet haalbaar 
aantal is. 



 

  22

 
Doelstelling 14 - Integreren van het vaarwegbeheer in het waterbeheer 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 

2011 
Norm 2012 Realisatie 

2012 
Einddoelstel-
ling 

K T G 

60. Vaststellen 
beleid vaar-
wegbeheer 

Bestuurlijk 
vastgesteld 
beleid 

Nee Vastgesteld 
beleid 

nee Bestuurlijk 
vastgesteld 
beleid in 2012 

+/+ +/- +/+

 
Prestatie-indicator nr. 60 
Vaststellen beleid vaarwegbeheer 
Als gevolg van de nieuwe Waterwet hebben 
provincies 3 jaar de tijd om het regionaal 
vaarwegbeheer in de provincies te regelen. 
De provincies hebben de wetgever om de 3 
jaar extra tijd gevraagd om het een en 
ander te regelen. Desalniettemin vinden 
voorbereidingen plaats om hier inhoud aan 
te geven. Dit gebeurt door overleg tussen 

provincies en waterschappen, een en ander op 
basis van een door het IPO opgestelde 
handreiking. Op grond van de bestuurlijke keuze 
om eerst tot overeenstemming te komen met de 
provincies en pas daarna het beleid uit te 
werken, zal pas eind 2013 kunnen worden 
begonnen met opstellen van het beleid, dat 
vervolgens in 2014 kan worden vastgesteld. 
 
 

 
 
 
 
Doelstelling 15 - Verleende vergunningen binnen proceduretijd 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 

2011 
Norm 2012 Realisatie 

2012 
Einddoelstel-
ling 

K T G 

61 Verlenen van 
vergunningen 
binnen de 
proceduretijd 

Percentage 
binnen de 
proceduretijd 
verleende 
vergunningen 
in kalenderjaar 

84% 75% 94% In 2012 binnen 
proceduretijd 
75% vergun-
ningverlening 

+/+ +/+ +/+

 
 

 
 
Prestatie-indicator nr. 61 
Verlenen van vergunningen binnen de 
proceduretijd 

Deze hoge score is resultante van de eerdere 
inspanningen om het proces ‘lean’  in te 
richten. Bij gelijkblijvende aantal vergunning-
aanvragen en behoud van capaciteit is dit 
niveau structureel te behalen. 
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Doelstelling 16 - Recreatie, cultuurhistorie en landschap 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 

2011 
Norm 2012 Realisatie 

2012 
Einddoelstel-
ling 

K T G 

62 Opstellen en 
vaststellen beleid 
recreatief mede-
gebruik 

Bestuurlijk 
vastgesteld 
beleid 

Nee Voorbereiding voorbereiding Vastgesteld 
beleid en 
maatregelen in 
2013 

+/+ +/+ +/+

63 Het publiek onze 
cultuurhistori-
sche objecten 
laten beleven 

Cumulatief 
aantal te bele-
ven objecten 

7 8 10 Zoveel moge-
lijk te beleven 
cultuuhistori-
sche objecten 

+/+ +/+ +/+

 
 

 
1.8 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 

 
Doelstelling 17 - Duurzaamheidcriteria wordt toegepast bij het inkopen en aanbesteden 
 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 

2011 
Norm 2012 Realisatie 

2012 
Einddoelstel-
ling 

K T G 

64 Het toepassen 
van de duur-
zaam inkoop 
criteria van 
AgentschapNL 

Percentage 
duurzaam 
inkopen vol-
gens criteria 
van Agent-
schapNL 

99% 100% 100% Wij kopen 
100% duur-
zaam in vol-
gens de criteria 
van Agent-
schapNL in 
2015 

+/+ +/+ +/+

 
Toelichting 
 
Prestatie-indicator nr. 64 
Het toepassen van de duurzaam inkoop 
criteria van AgentschapNL 
 
 
 
 

 
 
 
De Agentschap criteria worden bij aanbeste-
dingen altijd toegepast. Daardoor voldoet 
HDSR aan de norm van 50% vanuit de 
rijksoverheid en aan onze eigen norm van 
100%. Duurzaamheid wordt dus op dit 
moment altijd gemeten aan de hand van de 
Agentschapcriteria. 

 
 
 

1.9 Niet afgeronde prestatie-indicatoren 
 

Bij bestuursrapportage 2012 no.1 is gebleken dat de meeste prestatie-indicatoren 2011 zijn behaald. 
De prestatie-indicatoren die niet zijn behaald zijn opgenomen in de begroting 2013.  

 
Bij de begroting 2012 zijn voor het gewenste inzicht, waar mogelijk, de prestatie-indicatoren cumulatief 
gemaakt. 

 
In bijlage 2 treft u een overzicht van de niet afgeronde prestatie-indicatoren over 2012. Bij de 
bestuursrapportage 2013 no.1 wordt hierover gerapporteerd. 
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1.10 Programma verantwoording 

 
Tabel 2 – Gerealiseerde netto-kosten in relatie tot de begroting 

  Rekening  Begroting  Begroting  Rekening Verschil  
  2011 2012 2012 2012 Begr-

Rek
 

Exploitatierekening naar programma   Na 2e wijziging    

Primaire en regionale waterkeringen 13.006 12.058 11.980 11.938 42 V

Calamiteitenzorg 197 273 239 191 48 V

Watersysteembeheer 25.465 21.279 20.438 22.318 -1.880 N

Beperking Wateroverlast 4.327 3.220 3.228 2.915 313 V

Kwaliteit van het oppervlaktewater 5.699 3.267 3.400 3.191 209 V

Zuiveringsbeheer 46.128 42.003 44.793 44.319 474 V

Lastendruk 4.126 3.711 3.715 3.235 480 V

 Bestuur en organisatie  14.610 15.154 15.491 -337 N

Netto lasten 98.948 100.421 102.947 103.598 -651 N
          

Exploitatierekening naar kostendragers         

Watersysteemheffing 47.652 50.321 48.867 49.918 -1.051 N

Zuiveringsheffing 51.296 50.100 54.080 53.680 400 V

Netto lasten  98.948 100.421 102.947 103.598 -651 N

Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
 

Toelichting programma Watersysteembeheer 
 
Netto kapitaallasten 
 Door de hogere investeringsuitgaven in de watergebiedsplannen zijn de afschrij-

vingen hoger dan begroot. 

343 N

 Toegerekende rente is hoger dan begroot. Bij de begroting is een verkeerde 
verdeling van deze kostenpost gemaakt over de programma’s Watersysteembe-
heer en Zuiveringsbeheer. 

620 N

Subtotaal 963 N
Overige netto lasten  
 Meerkosten elektriciteit, om het overtollig water weg te pompen vanwege de 
natte zomer 2012 meer kWh gebruikt dan was geraamd. Daarnaast zijn meerkosten 
a.g.v. de BTW wijziging en een eindafrekening 2011 onderdeel van de gepresenteer-
de overschrijding.  

205 N

 Meerkosten onderhoud. Voor onderhoud is meer dan geraamd uitgegeven aan: 
o Onderdelen in de elektrische installatie van gemaal Maarssenbroek vervangen (80K) 

o Onderhoud en aanpassen aan sluis Vreeswijk (75K) 

o Aanpassen en verbeteren E installaties en debiet metingen kunstwerken (70K) 

225 N

 Overige verschillen (niet toegelicht) 13 N
Subtotaal 443 N

Overige opbrengsten  
 Lagere geactiveerde lasten dan geraamd. Bestaande uit de componenten 
o Geactiveerde lasten baggerprojecten (268N) 
o Geactiveerde lasten kapitaalprojecten (197N) 

465 N

 Overige verschillen (niet toegelicht) 9 N
Subtotaal 474 N

Totaal 1.880 N
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Toelichting programma Beperking wateroverlast 
 
Overige Kosten  
 Lagere bijdragen aan derden en overheden. Door bijvoorbeeld het opheffen van 

gebiedscommissies, en het opgaan in een nieuwe structuur viel de bijdrage van 
HDSR aan deze commissies in 2012 lager uit dan voorzien. 

  

270 V

 Overige verschillen (niet toegelicht) 13 N
Subtotaal 257 V

Overige opbrengsten  
 Overige verschillen (niet toegelicht) 57 V

Subtotaal 57 V
Totaal 313 V

 
Toelichting programma Kwaliteit van het oppervlaktewater 
 

Overige Kosten  
 Minderkosten laboratorium op deelprogramma 5 Kwaliteit van het oppervlakte 

water  

90 V

 Minderkosten externe advieskosten derden 80 V
 Overige verschillen (niet toegelicht) 13 N

Subtotaal 157 V
 
Overige opbrengsten 
 Overige opbrengsten (niet toegelicht) 52 V

Subtotaal 52 V
Totaal 209 V
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Toelichting programma Zuiveringsbeheer 

 

Netto kapitaallasten 
 Toegerekende rente is lager dan begroot. Bij de begroting is een verkeerde ver-

deling van deze kostenpost gemaakt over de programma’s Watersysteembe-
heer en Zuiveringsbeheer. 

 Later activeren van investeringen heeft geleid tot lagere afschrijvingslasten 

787

395

V

V
Subtotaal 1.182 V

Overige netto lasten 
 Hogere kosten chemicaliën als gevolg van aangescherpte Effluent kwaliteitsei-

sen.  

500 N

 Hogere kosten onderhoud (mechanisch/ elektrotechnisch onderhoud, bouwkun-
dig en persleidingen), bestaande uit: 

       -Calamiteit verstopping rwzi Leidsche Rijn (100)  

      - Calamiteit persleiding Kockengen (65) 

      - Calamiteit persleiding rwzi Houten (325),  bedrag is geclaimd.  

      - Vervangen mengers rwzi Utrecht (75) 

      - Schoonmaakkosten aeratietanks rwzi Utrecht, Leidsche Rijn en Nieuwegein (270) 

      - Diverse reparaties rwzi Utrecht door uitblijven van instandhoudingsproject (200) 

1.000 N

 Lagere kosten grensoverschrijdend afvalwater 400 V
 Lagere kosten WVO-heffing effluent 176 V
 Lagere kosten elektriciteit. Minder energieverbruik als gevolg van investeringen 

die zijn gedaan in het kader van MJA 3. Hierbij kan gedacht worden aan investe-
ringen in bellenbeluchting.   

400 V

 Hogere kosten overige diensten derden 220 N
 Meerkosten laboratorium op programma 6 Zuiveringsbeheer 79 N
 Overige verschillen (niet toegelicht) 212 V

Subtotaal 611 N
Overige opbrengsten 
 Lagere opbrengst grensoverschrijdend afvalwater 316 N
 Bijdrage calamiteit onderhoud transportstelsels 280 V
 Bijdrage bouw RWZI Breukelen 65 V
 Minder geactiveerde lasten, als gevolg van een lagere toekenning van bouwren-

te aan lopende projecten 
181 N

 Overige verschillen (niet toegelicht) 54 V
Subtotaal 98 N

Totaal 474 V
 

 
 
 

Toelichting programma Lastendruk 
 

Overige kosten 
 Overige kosten (niet toegelicht) 42 V

Subtotaal 42 V
Overige opbrengsten  
 Het voordeel betreft het saldo tussen de gefactureerde en ontvangen incas-

sokosten en de werkelijk gemaakte incassokosten.  
435 V

 Overige verschillen (niet toegelicht) 3 V
Subtotaal 438 V

Totaal 480 V
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Toelichting programma Bestuur en Organisatie 
 
Netto kapitaallasten 
 Meerkosten afschrijvingskosten IcA door afboeken niet activeerbare kosten 242 N
 Lagere rentekosten  76 V
 Overige verschillen (niet toegelicht) 77 V

Subtotaal 89 N
Personeelskosten  

 Meer inhuurkrachten a.g.v. niet ingevulde vacatureruimte 310 N
 Lagere salariskosten a.g.v. niet ingevulde vacatureruimte 380 V
 Overige variabele personeelskosten, waaronder toeslag wachtdienstregeling, 

medische kosten, cursussen en congressen, overwerk en reis- en verblijfskos-
ten  

465 N

 Overige verschillen (niet toegelicht) 106 N
Subtotaal 501 N

Overige kosten 
Overige verschillen (niet toegelicht) 87 N

Subtotaal 87 N
Overige opbrengsten (339 V) 

 Niet begrote onttrekkingen voorzieningen 121 V
 Bijdrage van overheden  75 V
 Uitkeringen ziektewet 60 V
 Overige verschillen 83 V

Subtotaal 339 V
Totaal 337 N

 
 
 
 
 

Tabel 3 – Het resultaat 
 

  Rekening  Begroting  Begroting  Rekening Verschil
  2011  2012  2012   2012  Begr-Rek
 Na wijziging  

Exploitatierekening per kostensoort     
Totale lasten 109.599 116.681 118.907 120.339 -1.432 N
Totale baten (incl. geactiveerde lasten) 10.651 16.260 15.960 16.741 781 V
Netto lasten (totaal te dekken) 98.948 100.421 102.947 103.598 -651 N
   
Netto belastingopbrengsten 99.745 98.625 99.625 100.065 440 V
   
Exploitatieresultaat 797 -1.796 -3.322 -3.533 -211 N

Bedragen zijn in duizenden euro’s 
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2 Paragrafen

Algemeen 
 
De paragrafen zijn opgenomen overeen-
komstig artikel 4.30 van het Waterschaps-
besluit. 
 
2.1 Ontwikkelingen in het 
begrotingsjaar 2012 

 
Financieel beeld 
Het gerealiseerde resultaat 2012  ligt in lijn 
met het begrote resultaat 2012 bij de 
gewijzigde begroting en komt uit op 3,5 
mln nadelig. Dit betreft een afwijking van 
0,2 mln ten opzichte van het begrote 
resultaat in de gewijzigde begroting 2012. 
Het resultaat ontstaat uit een nadeel op de 
kosten en overige opbrengsten van 0,651 
mln. Daartegenover zijn er hogere 
belastingopbrengsten van 0,44 mln.  
 
In 2012 is de begroting middels een 
tweetal begrotingswijzigingen aangepast. 
 

2.2 Incidentele kosten en 
overige opbrengsten 
Hiervoor wordt verwezen naar de 
toelichting bij Tabel 2 in paragraaf  1.10 op 
pagina 22.  
 
In het kader van de invoering van de 
bestuurlijke strafbeschikking is een 
startsubsidie ontvangen van het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie van in totaal 
€12.500 (in 2012: €10.000), ter dekking 
van opleidingskosten van €14.437 in 
2012. Het restantbedrag van €2.500 zal in 
2013 worden ontvangen. 
 
2.3 Onttrekkingen aan overige 
bestemmingsreserves en voorzie-
ningen 
In onderstaande tabel worden de gedane 
en de voorgestelde onttrekkingen aan 
overige bestemmingsreserves in 2012 
weergegeven.  

 
  Bestemmingsreserve Saldo Toename Voorstel Reserve
 
 

31-12-
2011

resultaat 
2011

resultaat 
2012 

 na resultaat 
2012

  
Muskusrattenbestrijding 813 214  1.027
Afkoppelen Utrechtse Heu-
velrug 

450 -22 428

Totaal 1.263 214  1.455
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
2.4   Waterschapsbelastingen 
Tabel 4  – Netto bijdrage per belastingcategorie 

 Begroting Realisatie waarvan waarvan Resultaat

  2012 2012 2012 'oude jaren' 2012

  Na wijziging      
Netto bijdrage per belastingcategorie       

Watersysteemheffing ingezetenen 19.030 18.964 18.949 15 66 N

Watersysteemheffing overig ongebouwd 3.670 3.639 3.570 69 31 N

Watersysteemheffing natuur 43 43 44 -1 0

Watersysteemheffing gebouwd 25.920 26.612 25.863 749 692 V

Zuiveringsheffing woningen en bedrijven 50.963 50.807 50.919 -112 156 N

        

Totaal netto bijdrage 99.625 100.065 99.345 720 440 V

Bedragen zijn in duizenden euro's       
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Toelichting 
In tabel 4 is de realisatie van 2012 in de gear-
ceerde kolommen uitgesplitst naar:  
 bruto omslag en mutatie voorziening 2012; 
 bruto omslag oude jaren; 
 mutaties voorziening oude jaren; 
De totale belastingopbrengsten zijn 0,4 miljoen 
euro hoger dan geraamd. Dat wordt voornamelijk 
veroorzaakt door meeropbrengsten in de water-
systeemheffing gebouwd, zowel voor het jaar 
2012 als voor oude jaren. Daartegenover staat 
dat voor de watersysteemheffing ingezetenen en 
de zuiveringsheffing een lagere opbrengst dan 
geprognosticeerd is gerealiseerd.  

Oude jaren en mutaties voorziening 
De opbrengsten uit oude jaren en de mutaties 
voorziening dubieuze debiteuren zijn goed voor 
een minderopbrengst van 0,45 miljoen euro. 
Enerzijds is de opbrengst watersysteemheffing 
gebouwd is hoger dan voorzien. Dit wordt voor-
namelijk veroorzaakt door het naleveren door 
gemeenten van WOZ-waarden oude jaren. In-
middels wordt met gemeenten overlegd over de 
volledigheid en juistheid van aan te leveren 
WOZ- gegevens. Daarnaast staat de opbrengst 
zuiveringsheffing bedrijven onder druk. Voor het 
jaar 2010 is een minderopbrengst van 0,4 miljoen 
voorzien. Tenslotte zijn de voorzieningen dubieu-
ze debiteuren verhoogd met 0,7 miljoen. Het lijkt 
erop dat de gevolgen van de crisis nu ook door-

werken in de oninbaarheid van belastingop-
brengsten. 

Belastingjaar 2012 
Watersysteemheffing ingezetenen en zuiverings-
heffing woningen 

Op beide heffingen samen is er 0,3 miljoen euro 
(9,5%) meer op kwijtschelding toegewezen aan 
huishoudens dan geraamd. Het lijkt erop dat de 
crisis nu ook doorwerkt in de kwijtscheldingsprak-
tijk. 
Kwijtschelding vindt overigens voornamelijk 
plaats bij huishoudens in een huurwoning. Bij 
huishoudens met een eigen woning is nagenoeg 
geen sprake van kwijtschelding. 

Watersysteemheffing gebouwd 
Ondanks dat de gemiddelde WOZ-waarde lager 
is dan begroot, is er sprake van een bescheiden 
meeropbrengst door naleveringen van gemeen-
ten en doordat er minder WOZ-waarden vermin-
deringen zijn verwerkt. Inmiddels wordt met ge-
meenten overlegd over de volledigheid en juist-
heid van aan te leveren WOZ-gegevens. De kwa-
liteit van het WOZ-bestand van gemeenten is 
toegenomen. 

Watersysteemheffing natuur 
Over de afbakening van natuurterreinen wordt 
nog steeds geprocedeerd. Er is daarom nog geen 
aanleiding om de prognoses voor de opbrengsten 
voor natuurterreinen bij te stellen.

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

                                                                                                                                  30  

2.5  Risico en weerstandsvermogen 
Inleiding 
Onder weerstandsvermogen wordt verstaand: 
 

Het weerstandsvermogen is het vermogen van 
een waterschap om financiële tegenvallers op te 
kunnen vangen zonder dat de normale bedrijfs-

voering wordt aangetast. 
 

Door aandacht voor het weerstandsvermogen 
kan voorkomen worden dat elke grote financiële 
tegenvaller die niet opgevangen kan worden zich 
direct vertaald in een extra tariefstijging.  
 
Risicomanagementbeleid 
Het beleid dat het waterschap voert ten aanzien 
van risicomanagement is vastgelegd in de “Be-
leidsnota weerstandsvermogen, risicomanage-
ment, reserves en voorzieningen 2011-2014 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden”. In 
dit beleidstuk is de werkwijze vastgelegd en zijn 
de uitgangspunten bepaald ten aanzien van het 
risicomanagement. Op basis van dit beleidsstuk 
is de paragraaf weerstandvermogen opgesteld.  
 
HDSR is verplicht zowel in de begroting als in de 
jaarverslaggeving de risico’s te vermelden die de 
financiële positie van het waterschap kan beïn-
vloeden. Er dient een zo goed mogelijk beeld van 
de kwantificeerbare risico’s aanwezig te zijn. Dat 
betekent echter niet dat binnen HDSR geen fi-
nanciële risico’s meer aanwezig zouden zijn. Net 
als iedere andere organisatie heeft ook het wa-
terschap bij de uitvoering van haar taken te ma-
ken met onzekerheden die kunnen leiden tot 
financiële nadelen.  
 

Benodigde weerstandscapaciteit 
De benodigde weerstandscapaciteit is het bedrag 
dat nodig is om alle risico’s financieel af te dek-
ken. Het gaat dan om de risico’s waarvoor geen 
maatregelen zijn getroffen. De laatste actualisatie 
van het risicoprofiel is uitgevoerd in juni 2012. 
Daaruit volgt dat het voor 90% zeker is dat alle 
risico’s kunnen worden afgedekt met een bedrag 
van 12,4 miljoen euro. Omdat het benodigde 
weerstandsvermogen medio 2012 laatstelijk is 
bepaald en er inmiddels belangrijke ontwikkelin-
gen geweest zijn in grote projecten zoals de wa-
tergebiedsplannen, de RWZI-Utrecht, open-
staande vordering op de Provincie Utrecht voor 
een bijdrage in de kosten van MRB voor de eer-
ste helft van 2011, openstaande vordering op 
RWS inzake onderhoud aan oevererosie Lekdijk, 
maar ook andere projecten is het wenselijk dat de 
benodigde omvang van het weerstandsvermogen 
opnieuw wordt vastgesteld.  
Met de gegevens vanuit het jaarrekeningpro-
ces 2012 en de opstelling van de voorjaarsnota 
2013 kan deze informatie goed samengebracht 
worden.  
Actualisatie van het ultimo 2012/begin 2013 be-
nodigde weerstandsvermogen wordt gepland om 
uit te voeren in de maand april/mei 2013. 
 
 
 
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit 
De beschikbare weerstandscapaciteit is het totaal 
van onze buffers. Dit zijn onze algemene reser-
ves en onze capaciteit om belastingverhogingen 
toe te passen. 

 
 

Omvang en beoordeling van de weerstandcapaciteit 
 
Tabel 5: Omvang van de weerstandscapaciteit  
Stand per 31-12 Beschikbaar weerstandcapaciteit 
Beschikbaar (bedragen * € 1.000) Reserve ultimo 2012 2011 
Onvoorzien 0         0
Algemene reserve 
Watersysteemheffing ingezetenen 
Watersysteemheffing gebouwd 
Watersysteemheffing ongebouwd 
Watersysteemheffing Natuur 
Zuiveringsheffing woningen/ be-
drijven 

30.450
7.315

16.944
2.012

-18
4.197

33.961
   7.819
 16.339
   2.766
       -11
   7.048

Stille reserve PM PM
Onbenutte belastingcapaciteit PM PM
Totaal 30.450 33.961
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Relatie benodigde en beschikbare weer-
standscapaciteit 
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toe-
reikend is, leggen wij de relatie tussen de financi-
eel gekwantificeerde risico’s en de daarbij ge-
wenste weerstandscapaciteit en de beschikbare 
weerstandscapaciteit. De benodigde weerstands-

capaciteit kan worden afgezet tegen de beschik-
bare weerstandscapaciteit. De uitkomst van de 
berekening vormt het weerstandsvermogen. De 
relatie tussen beide componenten wordt n onder-
staande figuur weergegeven. Deze berekening is 
gebaseerd op de prognose van de algemene 
reserves ultimo 2012. 

 
          Beschikbare 
Ratio weerstandsvermogen =· weerstandsvermogen  = 30,450 miljoen  = 2,46  
    Benodigde weerstand-  12,4     miljoen   
          Capaciteit  
 
 
Normtabel 
Om de uitkomst van de berekening te duiden 
gebruiken wij de waarderingen zoals opgenomen 
in onderstaande tabel. De normtabel is ontwik-

keld door het Nederlands adviesbureau voor 
Risicomanagement in samenwerking met de 
Universiteit Twente. Wij scoren een waarderings-
cijfer A op basis van onze ratio van 2,46.  

 
Tabel 6: Normtabel  

Weerstand velden 
Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis 

A >2,0 Uitstekend 
B 1,4 - 2,0 Ruim voldoende 
C 1,0 -1,4 Voldoende 
D 0,8 - 1,0 Matig 
E 0,6 - 0,8 Onvoldoende 
F < 0,6 Ruim onvoldoende  
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2.6 Financiering 
 
Algemeen 
Vanuit de Rijksoverheid zijn regels opgelegd op 
het gebied van het financieringsbeleid en rente-
management voor lagere overheden. Deze regels 
zijn vastgelegd in de Wet financiering decentrale 
overheden (Wet Fido) en de regeling uitzettingen 
en derivaten overheden (regeling Ruddo). De 
Wet Fido verplicht de waterschappen tot het 
vaststellen van een treasurystatuut en het opne-
men van een treasuryparagraaf in de begroting 
en jaarverslag. 
 
De wijze waarop binnen De Stichtse Rijnlanden 
de financieringsactiviteiten dienen plaats te vin-
den, is vastgelegd in het treasurystatuut van ok-
tober 2008. Het statuut beoogt hiermee het finan-
cieringsbeleid transparant te maken, waarbij de 
risico's zo goed mogelijk worden beheerst binnen 
de vastgestelde kaders.  
 
Liquiditeitsprognose 
Met behulp van de liquiditeitsprognose, die twee 
maal per jaar herijkt wordt, is bekeken of er in de 
loop van het jaar sprake zal zijn van een financie-
ringsbehoefte. Afhankelijk van de situatie op de 
kapitaalmarkt en met inachtneming van de rente-
risiconorm en de kasgeldlimiet wordt de hoogte 
en de looptijd van een lening bepaald. 
 
Rentevisie 
De basis van de rentevisie vormt de visie van 
enkele financiële instellingen, waaronder onze 
huisbankier. In de begroting 2012 is op basis van 
genoemde visie uitgegaan van een kapitaal-
marktrente (rente met een lange looptijd > 20 
jaar) van 4,25 % voor nieuw aan te trekken lang-
lopende leningen. 
 
Door de economische situatie en de verscherpte 
kredieteisen is het voor het bedrijfsleven moeilij-
ker om leningen met traditionele producten (ren-
tevaste leningen) af te sluiten met een looptijd 
langer dan 10 jaar. Waterschappen worden ge-
zien als veilige havens en kunnen tegen relatief 
gunstige tarieven financiering blijven aantrekken. 
 
Per 31 december 2012 bedraagt de rente op de 
kapitaalmarkt (langlopend) voor een lening met 
een rentevaste periode van 30 jaar ongeveer 
3,70%, terwijl voor een lening met een rentevaste 

periode van 10 jaar ongeveer 2,40% in rekening 
wordt gebracht. Begin 2012 bedroeg de rente op 
de kapitaalmarkt voor een lening met een rente-
vaste periode van 10 jaar ongeveer 3,68%. 
 
De debetrente per 31 december 2012 op de re-
kening-courant bij de Nederlandse Waterschaps-
bank (NWB) bedraagt 0,25%. Deze debetrente is 
gebaseerd op de geldmarktrente (rente met een 
looptijd tot 2 jaar). Het debet rentepercentage op 
de rekening-courant  bedroeg aan het begin van 
2012 circa 1,05% (medio 2012: 0,30%). Aan de 
periode met lage rentes in de geldmarkt lijkt voor-
lopig geen einde te komen. 
 
Doordat de geldmarktrente op dit moment nog 
steeds relatief laag is, blijft het voorlopig aantrek-
kelijk om zo veel mogelijk in de financieringsbe-
hoefte te voorzien door middel van onze reke-
ning-courant faciliteit (geldmarktrente) bij de 
NWB. Hierbij moet rekening gehouden worden 
met de maximale toegestane kasgeldlimiet. Bij 
overschrijding van de kasgeldlimiet zal consolida-
tie – omzetten van rekening-courantsaldo naar 
een langlopende geldlening – plaatsvinden. 
 
Transacties 
In de begroting 2012 is gerekend met een totaal 
van € 25 miljoen nieuw aan te trekken kapitaal. 
Hierbij is uitgegaan van het aantrekken van lang-
lopende leningen met een rentepercentage van 
4,25%.  
 
Door de overname van RWS (€ 37,4 miljoen) van 
het eigendom, beheer en onderhoud van de Ge-
kanaliseerde Hollandsche IJssel ontstaat in 2013 
een tijdelijk liquiditeitsoverschot. Vooruitlopend 
op dit overschot is in december 2012 geen lening 
aangetrokken.  
 
Begin 2013 wordt bekeken op welke wijze de 
ontvangen middelen het meest rendabel ingezet 
kunnen worden. Bij de gemaakte keuze wordt 
rekening gehouden met de voorwaarden van de 
interne en externe wettelijke regelingen.    
 
In de loop van 2012 is er voor € 13,4 miljoen aan 
reguliere aflossingen verricht. Door deze aflos-
singen is de stand van de langlopende leningen 
per 31 december 2012 gedaald tot € 216 miljoen. 
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Tabel 7  - Langlopende schulden 
In miljoenen euro’s 
(afrondingsverschillen mogelijk) 

€ € 
stand per 31 december 2011  229,4

- reguliere aflossingen 2012 - 13,4

- aangetrokken leningen in 2012 
 

           0 

 13,4

Stand per 31 december 2012 216

Bedragen zijn in miljoenen euro’s (afrondingsverschillen mogelijk) 

 

Op 6 december 2012  is een lening van NWB (nr 
21709) afgelost. De lening had begin 2012 een 
saldo van € 6,0 miljoen.
 

 
omschrijving 
 

hoofdsom 
In miljoe-
nen 
euro’s 
 

jaar  rente  
percentage 

  leningstand 
  per 
  01-01-2012 

  aflossing 
 

  leningstand 
  per 
31-12-2012 

NWB, leningnummer 
21709 

€  6,00 2001 5,04% 6,00 6,00 0,00 

 
Financieringsbehoefte  
In de navolgende tabel wordt een overzicht 
gegeven van de financieringsbehoefte van de 
vaste activa en de wijze waarop daarin wordt 

voorzien. De financieringsbehoefte is bepaald 
door de aanwezige geldmiddelen af te zetten 
tegen de aanwezige boekwaarde van de activa. 

 
Tabel 8  - Financieringsbehoefte 
 
op basis van enkelvoudige balans boekwaarde boekwaarde
(in miljoen euro's) per 31-12-2012 per 31-12-2011
A. Te financieren boekwaarde activa
Materiele vaste activa 291,4 284,0
Financiele vaste activa 0,6 0,7

Totaal 292,0 284,7

B. Beschikbare financiele middelen
Reserves 31,9 35,4
Voorzieningen 8,7 9,9
Langlopende schulden 216,0 229,4

Totaal 256,6 274,7

C. Financieringstekort -35,4 -10,0

 
 

Het financieringstekort is afgedekt met het saldo 
tussen vlottende activa en vlottende passiva. 
 
Rentekosten 
In totaal zijn de werkelijke rentekosten in  2012 € 
0,200 miljoen lager dan begroot.  
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Interne toetsing  
De administratieve organisatie van de 
treasury activiteiten is in 2012 onderwerp van 
onderzoek geweest bij de interne rechtmatig-

heidscontrole. Er zijn geen bijzonderheden naar 
aanleiding van dit onderzoek geconstateerd. 
 

 
Externe toetsing 
De provincie Utrecht is ingevolge de Wet Fido 
aangewezen als toezichthouder. Zij toetst of 
het waterschap voldoet aan de normen zoals 
is vastgesteld in deze wet. Hierbij zijn twee 
wettelijke normen te onderscheiden, de 

renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Het doel van 
deze twee normen is om de renterisico’s van 
lagere overheden binnen de perken te houden en 
te beheersen. Beide normen worden hierna verder 
toegelicht. 

 
Het is onder bepaalde voorwaarden 
toegestaan de kasgeldlimiet tijdelijk te 
overschrijden. Hiervoor kan een ontheffings-
verzoek gedaan worden bij de toezichthouder. 
 
Toetsing renterisico 
Uitgangspunt van de renterisiconorm is het 
streven naar een spreiding van looptijden van 
langgeldleningen met het oog op een 
beperking van renterisico’s. 
 
De renterisiconorm is een percentage van het 
begrotingstotaal. Voor waterschappen is het 
percentage bepaald op maximaal 30% van 
het begrotingstotaal. Dit betekent dat in 2012 
niet meer dan € 30,100 miljoen (30,0% van 

het begrotingstotaal) geherfinancierd mag worden. 
De totale aflossingsverplichting van De Stichtse 
Rijnlanden bedraagt in 2012  
€ 13,400 miljoen en voldoet daarmee ruim aan de 
norm.   
 
Ook de komende jaren zal op basis van de huidige 
liquiditeitenprognose (2012-2016) worden voldaan 
aan deze wettelijke norm. 

 
Tabel 9  - rente risico 

 

Tabel: 
renterisico 

in miljoenen euro’s 

 
bedrag percentage toelichting 

 Begrotingstotaal 2012 100,400     

 1. renterisico 30% van begroting   30,100 30,0% % van begrotingstotaal 

     

 a. renteherzieningen             0  n.v.t. 

 b. betaalde aflossingen   13,400  Aflossingen in boekjaar 2012 

 2. renterisico (a + b)   13,400  Renterisico werkelijk 

     

 1. renterisiconorm   30,100 30,0% % van begrotingstotaal 

 2. renterisico werkelijk   13.400    13,3% % van begrotingstotaal 

 3. ruimte renterisiconorm (1-2)   16,700 16,7% % van begrotingstotaal 

     

  
Toetsing kasgeld limiet 
De wettelijke kasgeldlimiet bepaalt hoeveel 
maximaal met kort geld (rekening-
courantsaldo) gefinancierd mag worden. De 
kasgeldlimiet wordt berekend als een 
percentage van het begrotingstotaal per 1 
januari van het betreffende begrotingsjaar. 
Voor waterschappen is de kasgeldlimiet 
vastgesteld op 23%. De kasgeldlimiet voor 
ons waterschap bedraagt voor 2012 € 23,100 

miljoen. De regelgeving bepaalt dat indien de 
gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereen-
volgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt, 
de (provinciale) toezichthouder moet worden 
ingelicht. In 2012 hebben er geen overschrijdingen 
van de gemiddelde kasgeldlimiet plaatsgevonden. 
Eind december is de kasgeldlimiet eenmalig 
overschreden. De reden van deze eenmalige 
overschrijding is dat met het oog op de verwachte 
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overname van het eigendom, beheer en 
onderhoud van de Gekanaliseerde Holland-

sche IJssel geen lening is aangetrokken op de 
kapitaalmarkt. 
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2.7 Verbonden partijen 
 
Verbonden partijen zijn gedefinieerd als die par-
tijen waarin het waterschap zowel een bestuurlijk 
als een financieel belang heeft. Aan beide voor-
waarden moet tegelijkertijd worden voldaan. Wij 
onderscheiden de volgende verbonden partijen: 
 
1. Muskusrattenbeheer 

Met de aanname van de Spoedwet door de 
Tweede en Eerste Kamer, is het beheer met 
ingang van 1 juli 2011 een wettelijke taak 
geworden van de waterschappen. Met het 
oog hierop is hard gewerkt om in 2012 een 
nieuwe muskusrattenbeheerorganisatie te 
starten voor vijf waterschappen in westelijk 
Nederland. De Stichtse Rijnlanden voert dan 
ook het muskusratten- en beverrattenbeheer 
uit voor vijf andere waterschappen: 
 Delfland; 
 Schieland en Krimpenerwaard; 
 Rijnland; 
 Hollands Noorderkwartier; 
 Amstel, Gooi en Vecht. 

2. Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek 
en Lopikerwaard 
RHC Rijnstreek en Lopikerwaard beheert de 
archieven van de volgende gemeenten en 
ons hoogheemraadschap: 
 Bodegraven-Reeuwijk; 
 Lopik; 
 Montfoort; 
 Oudewater; 
 Woerden; 
 IJsselstein; 
 De Stichtse Rijnlanden.  
De kosten van het Regionaal Historisch Cen-
trum worden door de gemeente Woerden 
voorgeschoten. Burgemeester en wethouders 
van Woerden bepalen, op basis van een door 
de gemeenschappelijke regeling vastgestel-
de begroting, jaarlijks het bij voorschot ver-
schuldigde aandeel van alle deelnemers. 

3. Waterschapshuis 
Het Waterschapshuis heeft als doel het be-
vorderen en faciliteren van samenwerking op 
het gebied van informatievoorziening van en 
tussen de waterschappen en de andere 
overheden. Dit gebeurt door ondersteuning 
bij: 

 verbetering van de kwaliteit van de be-
drijfsvoering;  

 besparing/beperking van kosten;  
 het efficiënter maken van de informatie-

voorziening;  
 het vergroten van de innovatieve slag-

kracht;  
 het versterken van het imago van de wa-

terschappen als professionele moderne 
overheid;  

 een bredere samenwerking van de wa-
terschappen en andere overheden. 

De kosten die voor elk waterschap met Het 
Waterschapshuis zijn gemoeid zijn afhanke-
lijk van de deelname van de waterschappen 
in de verschillende programma’s. 

4. AQUON 
AQUON is ontstaan uit de fusie van de labo-
ratoria Delta Waterlab, Gemeenschappelijk 
WaterschapsLaboratorium (GWL), het labo-
ratorium van Hoogheemraadschap van Rijn-
land en het laboratorium van Waterschap Ri-
vierenland. De volgende waterschappen ne-
men deel aan de gemeenschappelijke rege-
ling AQUON: 
 Delfland; 
 Brabantse Delta; 
 Hollandse Delta; 
 Aa en Maas; 
 De Dommel; 
 Rijnland; 
 Schieland en Krimpenerwaard; 
 Rivierenland; 
 De Stichtse Rijnlanden. 
De taken liggen op het gebied van accurate 
en excellente monsterneming, analyse en 
rapportage van chemisch, fysisch en biolo-
gisch onderzoek naar de eigenschappen van 
het natte milieu. Hiermee draagt AQUON bij 
aan de positie van de waterschappen, als au-
toriteit op het gebied van waterkwaliteit. 
Het laboratorium vormt de voorkant voor de 
wettelijke waterkwaliteitstaak en de handha-
vingstaak en draagt bij aan uniformiteit en 
standaardisering van de laboratorium werk-
zaamheden van de waterschappen.  
In de verdeling van de kosten over de water-
schappen wordt, om AQUON tijd te geven 
om een stabiele uitgangsituatie te creëren, 
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de garantieregeling toegepast voor de jaren 
2012-2015. 
 
De bijdrage van HDSR aan AQUON is in 
2012 ruim €200.000 hoger dan in de begro-
ting van HDSR 2012 is opgenomen. 
 

5. Belastingsamenwerking voor Gemeenten 
en Waterschappen (BsGW).  
Momenteel nemen wij de dienstverlening 
voor heffing en invordering af van BsGW. 
BsGW vloeit voort uit het voormalige Water-
schapsbedrijf Limburg, unit Waterschapshef-
fingen dat per 1 april 2011 is opgegaan in 
een zelfstandige belastingsamenwerking tus-
sen Gemeente Venlo, Waterschap Roer en 
Overmaas en Waterschap Peel en Maasval-
lei. Het haalbaarheidsonderzoek dat in 2011 
is uitgevoerd, heeft uitgewezen dat een sa-
menwerking tussen Gemeente Utrecht, De 
Bilt en HDSR vergelijkbare efficiency voorde-
len oplevert. 
In 2012 is een bedrijfs- en implementatie plan 
opgesteld voor de inrichting van een nieuwe 
gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. 

6. Winnet 
Om invulling te geven aan het Bestuursak-
koord Water heeft HDSR samen met 14 ge-
meenten op 20 december 2012 de Winnet-
samenwerkingsovereenkomst ondertekend. 
Doel van deze samenwerking is om kosten te 
besparen, kwaliteit te verhogen en personele 
kwetsbaarheid te verkleinen. HDSR is uit-
voerder van de overeenkomst van kosten 
voor gemene rekening en gastheer (en werk-
gever) voor het bijbehorende programmabu-
reau. De gastheerrol bestaat uit het leveren 
van ondersteuning op het gebied van financi-
en, personeel, ICT en huisvesting. 
De volgende gemeenten doen mee aan deze 
samenwerking: Bunnik, De Bilt, Houten, Lo-
pik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, 
Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, 
Wijk bij Duurstede, Woerden, IJsselstein en 
Zeist. 
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2.8 Bedrijfsvoering 
 
Algemeen 
In dit hoofdstuk worden de volgende onderdelen 
behandeld: KAM, inkoop, aanbestedingen en 
subsidies. 
 
Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden, Milieu (= 
KAM) 
Na de succesvol uitgevoerde pilot voor 4 afdelin-
gen is in de voorbije maanden de opzet van de 
directie-beoordeling verder gestructureerd in 
nauwe samenwerking met de lijnorganisatie en 
directie. Het doel is in 2013 dit verder vorm te 
geven voor de gehele organisatie, zodat er ade-
quate stuurinformatie is voor de directie.  
 
De risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E’s) 
voor de RWZI’s (UV) zijn uitgevoerd en het on-
derhoud ervan is overgedragen naar de staande 
organisatie. Voor MRB zijn deze RI&E’s groten-
deels uitgevoerd en enkele nieuwe onderkomens 
zullen daaraan worden toegevoegd. In 2013 wor-
den de RI&E’s voor zowel Waterbeheer (UV) ,de 
gemalen (UV) en het kantoor uitgevoerd.  
 
In de tweede helft van 2012 heeft de verdere 
uitvoer van interne audit’s plaatsgevonden. Ver-
beteracties worden middels een verbetermonitor 
gevolgd en per kwartaal vindt rapportering aan de 
directie plaats over de voortgang van de uitvoer 
van zowel de interne audits als de verbeteracties.  
 
Er is een organisatie brede normscan uitgevoerd, 
zodat inzichtelijk is waar leemten in de organisa-
tie zijn die van invloed (kunnen) zijn op de hercer-
tificering in het jaar 2013. Deze leemten zullen in 
samenspraak met de lijnorganisatie worden op-
gepakt. Hierdoor vindt continu onderhoud plaats 
aan de kwaliteitsmanagement systematiek onder 
andere door deze procesgericht in te richten. De 
huidige procedures zullen middels deze proces-
gerichte systematiek fasegewijze worden be-
schreven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Verbijzonderde interne controle (=VIC) 
Gedurende het jaar 2012 is invulling gegeven 
aan de controle op de rechtmatigheid van de 
volgende financieel kritieke processen, die zijn 
opgenomen in het door de directie geformali-
seerde Verbijzonder Interne Controleplan 2012-
2015: 
 
1. Inkoop & aanbesteden; 
2. Memoriaalboekingen; 
3. Afschrijvingen op vaste activa; 
4. Personeels- en Salarisadministratie; 
5. Treasury; 
6. Overige bijdragen (waar onder in- en uitgaan-
de subsidies). 
 
Bij de uitgevoerde controles zijn geen onrechtma-
tigheden geconstateerd. Rapportering aan de 
directie heeft plaatsgevonden. De afrondende 
controles over de laatste maanden van het jaar 
2012 op deze processen vinden in januari 2013 
plaats. De externe accountant maakt voor de 
oordeelsvorming van de interne beheersing ge-
bruik van de dossiers van de uitgevoerde verbij-
zonderde interne controles.  
. 
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Aanbestedingen (GWW) 
In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel 
aanbestedingen er in 2012 op het gebied van 

grond- weg- en waterbouw (GWW) per soort zijn 
geweest. De GWW onderscheidt uitsluitend wer-
ken; diensten en leveringen vallen hier buiten.  

 
 
Tabel 10 - aantal aanbestedingen per soort verdeeld naar beleid

Aandachtsgebied Soort aanbesteding L
ic

h
te

r

C
o

n
fo

rm

Z
w

a
a

rd
er

T
o

ta
a

l

Watersysteembeheer (excl. Europese aanbesteding -      -      3     3          
baggeren) en regionale en 
primaire keringen

Onderhandelingsprocedure met vooraf- 
gaande bekendmaking -      1     5     6          
Meervoudig onderhandse procedure -      7     2     9          
Enkelvoudige uitnodiging -      1     -      1          

Subtotaal -      9     10   19        
Baggeren Europese aanbesteding -      -      1     1          

Onderhandelingsprocedure met vooraf- 
gaande bekendmaking 1     -      -      1          
Meervoudig onderhandse procedure -      6     -      6          
Enkelvoudige uitnodiging -      -      -      -           

Subtotaal 1     6     1     8          
Zuiveringsbeheer Europese aanbesteding 1-     1     -      1          

Onderhandelingsprocedure met vooraf- 
gaande bekendmaking -      -      -      -           
Meervoudig onderhandse procedure -      5     -      5          
Enkelvoudige uitnodiging 1     -      -      1          

Subtotaal 1     6     -      7          

Totaal 2   21   11   34       
Procentueel 4% 62% 32% 100%

 
Toelichting 
 
Watersysteembeheer (excl. baggeren) en regio-
nale en primaire keringen 
Alle aanbestedingen zijn zwaarder of conform het 
beleid uitgevoerd. 
 
Baggeren en zuiveringsbeheer 
Een aanbesteding is er lichter dan het beleid 
aanbesteed. De reden hiervoor is: 

 We hebben het intellectuele eigendom van 
één specifiek bedrijf aanbesteed. (Prototype 
Nereda). 

 Het andere geval heeft betrekking op het 
project doorstart kadeverbetering Grechtkade 
Oost er was sprake van een dwingende 
spoed als gevolg van faillissement van een 
aannemer. In een dergelijke situatie hoeft 
wettelijk geen nieuwe aanbestedinsprocedure 
plaats te vinden. 

 
 

 
 
Aanbestedingsvoordeel 
In Tabel  is per aandachtsgebied het totale be-
drag van de besteksramingen weergegeven ten 
opzichte van het totaal van de aanneemsommen.
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Tabel 11 – werkelijke aanneemsommen ten opzichte van totaal besteksramingen  
 

Aandachtsgebied
Totaal besteks- 

ramingen
Totaal 

werkelijk
Verschil Verschil 

%
Watersysteembeheer (excl. 6,5                       6,1             0,4           6%
Baggeren 3,6                       2,6             1,0           28%
Zuiveringsbeheer 3,9                       3,4             0,5           13%
Totaal 14,1                    12,1         1,9         14%
Bedragen zijn in miljoenen euro's  
 
Toelichting 
 
In zijn algemeenheid kunnen we daarbij stellen dat de huidige economische crisis daar volgens onze in-
schatting een groot aandeel in heeft. Natuurlijk is het zo dat als gevolg van de crisis het voor veel bedrijven 
een kwestie van overleven is. Dit betekent dat er voor verschillende takken van sport (bijvoorbeeld het 
baggeren) sprake is van grote werkhonger wat op zijn beurt lage/scherpe inschrijvingen op levert.  
De ramingen zelf worden regelmatig bijgesteld aan de hand van praktijkgegevens (lees ervaringen bij eer-
der uitgevoerde werkzaamheden).  
 
 
Subsidies 
 
Algemeen 
Onderstaand treft u een aantal tabellen waarmee verslag wordt gedaan over de actuele subsidies. De inde-
ling van onderstaande tabellen is gebaseerd op de fase waarin de subsidies zich bevinden. Deze fasen zijn 
achtereenvolgens: 
 Ontvangen subsidiebeschikkingen; 
 Ingediende/ lopende subsidieverzoeken; 
 Subsidiekansen in onderzoek; 
 Afgewezen en stopgezette subsidie-ideeën; 
 Afgewikkelde subsidiebedragen. 

 

 
Tabel 12 : Overzicht ontvangen subsidie beschikkingen 2012 (aantal 19 stuks) 

 
Naam project                                                Regeling                                                        Bedrag 
Verbeteren KAM managementsysteem ESF Actie E Sociale Innovatie €          18.000 

Verbreding Kanaalsloot West 
 

POP2 (2012: maatregel 216 water-
kwaliteit) 
 

€        250.000 

NVO Natuursloot Zeist POP2 (2012: maatregel 216 water-
kwaliteit) 
 

€        188.611

Verbinding Gooyerwetering 
(aangevraagd € 454.982)  
 

POP2 (verdrogingsbestrijding) €        361.169

Waterkwaliteit Hooge Woerd 
(aangevraagd € 65.448,75)  
 

POP2 (maatregel 216 waterkwaliteit) €           54.900 

Restauratie Goejanverwellesluis te 
Hekendorp 
 

ILG/AVP-POP2  (De Utrechste Waar-
den) 

€         450.000 
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NVO Groene Vaart te Groenekan POP2 (2012: maatregel 216 water-
kwaliteit) 

€         129.123 

Restauratie en renovatie van de bijge-
bouwen Dijkhuis Jaarsveld  (paarden-
stal)  
 

BRIM 20120(kleinschalig) €          13.268 

Restauratie en renovatie van de bijge-
bouwen Dijkhuis Jaarsveld  (zwarte 
schuur)  
 

BRIM 2012 (kleinschalig) €           7.844 

Molen Bonrepas BRIM 2012 (kleinschalig) €          15.000 

Inrichting Kromme Rijn oevers Odijk 
 

POP2 (maatregel 323) €         250.000 

Waterberging waterkwaliteit Grecht POP2 (maatregel 323) €         250.000 

Herinrichting waterlichaam Ouwenaar-
Haarrijn  
 

KRW synergie (reservering 2008) 
 

€        353.000 

Nieuwbouw rwzi Utrecht 
(proefinstallatie toepassen Nereda 
technologie) 

EFRO €     1.070.000 

Pilot project V&H kiezen, klikken, klaar 
(grondwateronttrekking, E-
dienstverlening) 
 

Ministerie Binnenlandse Zaken €          60.500 

Startsubsidie invoering bestuurlijke 
strafbeschikking milieu en keur 

Ministerie Veiligheid & Justitie €          15.000 

Drinkwater en sanitatie (incl. afvalwa-
ter) Kisumu Kenya (samen met St. 
Cordaid en Vitens); milieu-
haalbaarheidsonderzoek 
 

Wereldwijd werken met Water (Part-
ners voor Water) 

Alle kosten 
HDSR lopen 
via de Lead-
partner Vitens 

Futuragua “Samenwerken aan water” 
2012-2014 (De Dommel, Brabant Wa-
ter, gemeente Tilburg) 
 

Stichting NWB Fonds (budget 2012) €           97.900

Mission Lake Naivasha Kenia 
(indentficatiemissie) 

Stichting NWB Fonds €         18.475 

 Totaal €      3.602.790 

 
 
Tabel 13: Overzicht ingediende/lopende subsidie verzoeken 2012 
 
Naam project                                                Regeling                                                        Bedrag 
Vispasseerbaar maken sluis Wijk bij 
Duurstede 
 

ILG/Synergie €          76.323 
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Natuurontywikkeling oevers Kromme 
Rijn (fase 2) 

ILG/Synergie €        222.820 

 Totaal €       299.143 

 
 
 
Tabel 14: Subsidiekansen in onderzoek (initiatiefase) in 2012 
 
Naam project                                                Regeling                                                        Bedrag 
Duurzame inrichting Kromme Rijn 
(2008) 
 

KRW synergie (reservering) 
(oorspronkelijk € 1.195.550) 

€     1.024.241 

Matregelen in de polder Zegvelder-
broek-Zegveld / Zone Grecht (DM 
458907)  
 

Nota Ruimte Middelen (provincie 
Utrecht) 

€ 2.000.000

Maatregelen binnen opplussen hoog-
watervoorziening Meije (DM 458912) 
 

Nota Ruimte Middelen (provincie 
Utrecht) 
 

€ 1.000.000

  €    4.024.241 
 
 
Tabel 15: Afgewezen en stop gezette subsidie-ideeën  2012 
 
Naam project                                                Regeling                                                        Bedrag 
Vergunningverlening en Handhaving 
(geen aanvraag ingediend) 
 

Voucherregeling Bewijs van Goede  
Dienst 

€          15.000

Inovatief Wagenparkbeheer HDSR 
(afgewezen: per aanvragen kan ten 
hoogste voor slechts één project sub-
sidie worden verleend; prioriteit voor 
aanvraag KAM managementsysteem) 
 

ESF €          18.000 

Implementing long-term transition in 
watermanagement of peastlands to 
enable Resourge Efficient Land Use 
(samen met Universiteit Utrecht (pen-
voerder) en de provincie Utrecht 
Afgewezen 
 

Life+ (Policy and Governance) €           58.905 

Nieuwbouw rwzi Utrecht 
(nieuwbouw waterlijn; verplaatsen slib-
lijn); geen aanvraag ingediend i.v.m. 
kort tijdspad bouw project; focus ver-
legd naar Efro. 
 

LIFE+ 2012 €     1.000.000 

Restauratie en renovatie van de bijge-
bouwen Dijkhuis Jaarsveld  (woning)  
Afgewezen 
 

BRIM 2012 (kleinschalig) €          12.500 

LiveDijk  
Afgewezen; veel aanvragen, projecti-
dee goed beoordeeld, inzet van net-

Interreg IVB €        191.000 



 

                                                                                                                                  43  

werken onvoldoende. 
 

Vergassing zuiveringsslib rioolwater-
zuivering Nieuwegein (deelaanvraag) 
Projectidee kansrijk. Aanvraag – in 
afwachting uitkomsten prae onderzoek 
Stowa - nog niet concreet genoeg; in 
2013 opnieuw indienen voor het gehele 
onderzoek) 

Topsector Energie €       600.000 

 Totaal €   1.895.405 
 
 
Tabel 16: afgewikkelde  subsidies 2012 
 
Naam project                                                Regeling                       Beschikking      Vaststelling 
Nazuivering RWZI Zeist ILG €     1.100.000 €     1.100.000

Strategische Personeelsplanning 
(2010) (externe ondersteuning door 
De Crux) 
 

Impulssubsidie Stra-
tegische Personeels-
planning (A&O-fonds 
Waterschappen) 
 

€            5.000 €                 0 

Aanleg diverse vispassages Kromme 
Rijngebied (Caspargouwsewetering) 

Uitvoeringsprogramma 
KRW maatregelen 
provincie Utrecht 
 

€        303.142 €       295.896 

Idem Rijkswaterstaat €        303.142 €        256.045

Scoren met natuurvriendelijke oevers KRW Innovatie €          46.823 
 
 

€          45.257

Amerikaanse rivierkreeft in het 
veenweidegebied 

KRW Innovatie €          24.960 €          24.960

Planvorming inrichtingsproject 
Kromme Rijn 

ILG €          50.000 €          50.000

Aanleg vispassages stuw Achterrijn 
en gemaal Smitsdijk gebied Kromme 
Rijn 
 

ILG  €        81.491 €          61.460

Natuurvriendelijke oevers Ka-
naalsooot WbD 

ILG €         48.590 €          12.048

Kisuma Kenia, improving sanitation 
drainage and water services 

Stichting NWB Fonds €         42.000 €         35.782 

Mission Lake Naivasha Kenia 
(indentficatiemissie) 

Stichting NWB Fonds €         18.475 €        16.997 

  €   2.023.623     €     1.898.445  
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Toelichting afgewikkelde subsidies bij 
relevante afwijkingen. 
 
 Nazuivering rwzi Zeist 
De subsidie vaststellingsbeschikking was 
aanvankelijk vastgesteld op € 989.102 . 
Overleg heeft geresulteerd  in een gehono-
reerd verzoek voor een aanvullende 
subsidie bijdrage tot het destijds beschikte 
bedrag van € 1.1 miljoen.  
 
Strategische Personeelsplanning (2010) 
(externe ondersteuning door De Crux) 
Door andere prioritering is aanvraag niet tot 
uitvoer gekomen. 
 
Aanleg diverse vispassages Kromme 
Rijngebied (Caspargouwsewetering) 
Werkelijke subsidiabele  kosten (€ 887.688) 
zijn lager uitgevallen dan de kostenraming 
bij de subsidieaanvraag (€ 1.067.702). De 
subsidie bedraagt 33%. 
Provincie Utrecht heeft ook bijgedragen in 
de extra kosten die zijn gemaakt voor de 
aanleg van een natuurvriendelijke oever. 
 
Scoren met natuurvriendelijke oevers 
De werkelijke kosten zijn lager uitgevallen 
dan de kostenraming bij de subsidieaan-
vraag. 
 
Aanleg vispassages stuw Achterrijn en 
gemaal Smitsdijk gebied Kromme Rijn 
De werkelijke subsidiabele kosten (€ 
122.919) zijn lager uitgevallen dan de 
kostenraming (€ 162.982) bij de subsidie-
aanvraag. De subsidie bedraagt 50%. 
 
Natuurvriendelijke oevers Kanaalsloot 
Wijk bij Duurstede 
De werkelijke subsidiabele kosten (€ 48.590) 
zijn lager uitgevallen dan de kostenraming 
bij de subsidieaanvraag (€ 194.361,50). De 
subsidie bedraagt 25%. 
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2.9 EMU-saldo 
Algemeen 
Lidstaten van de Economische en Monetaire 
Unie (verder te noemen EMU) hebben 
afgesproken dat het EMU-saldo geen groter 
tekort mag laten zien dan 3% van het Bruto 
Binnenlands Product. Het EMU-saldo is het 
vorderingensaldo van de totale overheid. Ook 
waterschappen beïnvloeden of Nederland zich 
aan de Europese afspraken houdt. Voor 
waterschappen is het EMU-saldo grofweg te 
berekenen als het saldo van inkomsten en 
uitgaven in een jaar. Om het EMU-saldo te 
kunnen beheersen, hebben het kabinet en de 
decentrale overheden afspraken gemaakt. 
Daarbij is vastgelegd dat de bijdrage van de 
waterschappen aan het EMU-tekort als meer 
dan evenredig wordt gezien, wanneer hun 
EMU-tekort de € 311,5 miljoen (de “referen-
tiewaarde”) overstijgt. 
 
De waterschappen zijn in het kader van de 
EMU verplicht per kwartaal financiële 
gegevens aan het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (verder te noemen CBS) te 
verstrekken. In 2012 heeft De Stichtse 
Rijnlanden de gevraagde informatie foutloos 
en tijdig aangeleverd. Deze informatie wordt 

door het CBS onder andere gebruikt voor de 
verplichte aanlevering van kwartaalinformatie 
over overheden aan de Europese Commissie.  
 
EMU-tekort 
Waterschappen hebben als gevolg van met 
name het Nationaal Bestuursakkoord Water 
en de Europese Kaderrichtlijn jaarlijks 
toenemende investeringsvolumes en hebben 
daarom per definitie een (fors) EMU-tekort.  
 
De waterschappen met de omvangrijkste 
investeringsvolumes laten ook de grootste 
overschrijdingen van de eigen referentiewaar-
de zien. Als de totale referentiewaarde wordt 
omgerekend naar de afzonderlijke water-
schappen, dan wordt de individuele 
referentiewaarde van De Stichtse Rijnlanden 
in 2012 niet overschreden. De individuele 
toegestane referentiewaarde voor De Stichtse 
Rijnlanden bedraagt negatief € 13,2 miljoen 
(4,23% van € 311,5 miljoen).  
 
Zie onderstaande tabel voor de berekening 
van het werkelijke EMU-saldo over 2012. 
Interne vermeerderingen, zoals geactiveerde 
lasten, worden niet meegenomen in de 
berekening van het EMU-saldo.  

Tabel 17 – opbouw EMU-saldo 

  opbouw EMU-saldo 
  bedragen x € 1.000,--) 

Rekening 2012

1.       EMU - exploitatiesaldo voor toevoeging 
          aan c.q. onttrekking uit reserves 

         (minus geactiveerde lasten)

-/-      6.680

2.       Invloed investeringen
      (   zie staat van vaste activa)

 -/-     bruto-investeringen (exclusief geactiveerde lasten)
  +  i   investeringssubsidies en doorbelastingen derden

  +  v  verkoop van materiële en immateriële vaste activa
  +      afschrijvingen

-/-     32.480
+/+      4.270

                          0
    +/+    24.070

3.   Invloed voorzieningen (zie staat van voorzieningen)
  +  toevoeging aan voorzieningen t.l.v. exploitatie

  -/- exploitatie (vrijval)
  -/- onttrekkingen rechtstreeks uit voorzieningen

+/+     7.460
-/-         240
-/-      8.450  

4.   Deelnemingen en aandelen
-/-  boekwinst
 +  boekwinst

0
0

Berekend negatief EMU-saldo (negatief)         -/-      12.050  

gestane referentiewaarde (negatief)           -/-    13.200
Bedragen zijn in miljoenen euro’s (afrondingsverschillen mogelijk) 
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Conclusie 
Uit bovenstaande blijkt dat De Stichtse 
Rijnlanden op transactiebasis in 2012 meer 
uitgeeft dan ontvangt. Het waterschap zit 
hiermee echter beneden de referentiewaarde. 
De factor die de grootste invloed op het EMU-
saldo heeft, is de verhouding tussen het 
investeringsvolume en de jaarlijkse 
afschrijvingen. Als er een relatief omvangrijke 
investeringsvolume is, dan heeft dat impact 
op het EMU-saldo. In 2012 werden bij 
overschrijding geen boetes in rekening 
gebracht. 
 
Wet Hof  
De wet Houdbare Overheids Financien (de 
wet Hof) regelt onder andere dat de Europese 
begrotingsnorm van 3 procent in de 
Nederlandse wetgeving wordt vastgelegd. In 
het wetsvoorstel wordt geregeld dat 
medeoverheden een gelijkwaardige 
inspanning moeten leveren in het kader van 
het respecteren van de Europese begrotings-
doelstellingen.  
 
In september 2012 is het wetsvoorstel Hof 
aan de Tweede Kamer aangeboden. In het 
wetsvoorstel wordt gestuurd op een 
macronorm voor het EMU-saldo van de 
medeoverheden gezamenlijk. Zo wordt 
voorkomen dat het toezicht zich richt op de 
individuele gemeente, provincie of water-
schap. Tot nu toe wordt door de medeover-
heden, en daarmee ook door De Stichtse 
Rijnlanden, niet gestuurd op het EMU-saldo. 
Waterschappen sturen nu op een sluitende 
jaarbegroting gebaseerd op het stelsel van 
baten en lasten. Een sluitende jaarbegroting 
betekent echter niet dat sprake is van een 

positief of neutraal EMU-saldo (gebaseerd op 
kasstromen). Dit wordt veroorzaakt door het 
feit dat waterschappen veel investeren. De 
investeringsuitgaven in een jaar leiden in dat 
jaar niet tot ontvangsten. Hierdoor ontstaat 
een EMU-tekort (uitgaven groter dan 
ontvangsten).  
 
In januari 2013 hebben de medeoverheden in 
een bestuurlijk overleg met het kabinet een 
onderhandelaarsakkoord bereikt over de 
nadere invulling van het wetsvoorstel. Het 
kabinet komt de decentrale overheden 
tegemoet door meer ruimte te bieden voor 
tekorten. De intentie van het akkoord is dat 
het EMU-tekort van decentrale overheden in 
2017 is gedaald tot 0,2% van het nationale 
inkomen. In 2014 en 2015 mogen de 
decentrale overheden nog een tekort van 
0,5% hebben. Eind 2015 wordt aan de hand 
van een evaluatie gekeken of het realistisch 
én verantwoord is de tekorten terug te 
brengen naar 0,4% in 2016 en 0,3% in 2017. 
Over de onderlinge verdeling binnen deze 
ruimte maken VNG, IPO en UvW dit jaar 
afspraken. Het sanctie instrument is het 
uiterste middel voor die situatie waar de norm 
wordt overschreden en komt pas in beeld 
nadat op alle cruciale momenten bestuurlijk 
overleg is gevoerd. Sancties zijn onderdeel 
van de wet, maar worden gedurende deze 
kabinetsperiode niet toegepast. 
 
Voor De Stichtse Rijnlanden betekent dit dat 
zij de komende jaren (2013, 2014 en 2015) 
ongeveer dezelfde referentiewaarde 
toegewezen krijgt als in het jaar 2012. Het 
gaat om een referentiewaarde van circa € 
13.200 miljoen. 
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2.10 Topinkomens 
 

In de paragraaf betreffende topinkomens 
wordt de informatie opgenomen, bedoeld 
in artikel 6, eerste en tweede lid, van de 
Wet openbaarmaking uit publieke 
middelen gefinancierde topinkomens 
(=Wopt). Voor 2012 bedraagt het 
gemiddeld belastbaar jaarloon van onze 
ministers 194 duizend euro. Bij 
Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden zijn er geen functies of 
dienstverbanden waarvan de som van het 

belastbaar loon en de voorzieningen het 
gemiddeld belastbaar jaarloon van onze ministers 
te boven gaat.  
 
Ook het totaal van de uitkeringen in verband met 
beëindiging van het dienstverband bedraagt niet 
meer dan het gemiddelde belastbare loon van 
onze ministers in het jaar waarin het dienstver-
band is geëindigd. 
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Bijlage 1: Afkortingen en begrippen
 
Tabel 18 – Afkortingen 
 
Afkorting Omschrijving 
(E)KRW (Europese) Kaderrichtlijn Water 
AB Algemeen Bestuur 
AVP Agenda Vitaal Platteland 
AWA Afvalwaterakkoord 
Barim Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer 
BRIM Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten 
BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen 
CAW Centrale Automatisering Watermanagement 
CBP Calamiteiten bestrijdingsplan 
CLM Contract en Leverancier managementsysteem 
EHS  Ecologische Hoofdstructuur 
ESF Europees Sociaal Fonds 
EVZ Ecologische Verbindingszone 
FES Fonds Economische Structuurversterking 
Fido Financiering decentrale overheden 
GGOR Gewenst Grond- en OppervlaktewaterRegime 
GOP Groot onderhoudplan 
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan 
GWW Grond-, Weg- en Waterbouw 
ILG Investeringsbudget Landelijk Gebied 
IPO Interprovinciaal Overleg 
ISO International Organization for Standardization  
KAM Kwaliteit Arbeidsomstandigheden en Milieu 
MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
NVO Natuurvriendelijke oever 
NWB De Nederlandse Waterschapsbank N.V. 
OAS Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie 
POP2 Plattelandontwikkelingsprogramma 2007-2013 
PWK Primaire waterkering 
RIE Risico Inventarisatie en Evaluatie 
RWK Regionale waterkering  
Rwzi Rioolwaterzuiveringsinstallatie 
UvW Unie van Waterschappen 
WBP Waterbeheerplan 
WGP Watergebiedsplan(nen) 
WOZ Waarde Onroerende Zaken: deze waarde wordt vastgesteld door de 

gemeenten en door het waterschap als heffingsmaatstaf gebruikt 
voor de categorie Watersysteemheffing gebouwd 

WVO Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren 
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Tabel 19 – Begrippen 
 
Begrip Omschrijving 
Belastingcategorie Belastinginkomsten naar de categorieën: watersysteemheffing, zui-

veringsheffing/verontreinigingsheffing. Vervolgens weer uitgesplitst 
in o.a.: ingezetenen, natuur, gebouwd, et cetera 

Belastingdraagvlak Heffingsmaatstaf x tarief: de som van de belastingopbrengsten van 
een belastingcategorie 

Boezem Dit is een watervlak waarop de polders afwateren. Het boezemstel-
sel van HDSR bestaat uit: De Grecht, Oude Rijn, Enkele en dubbele 
Wiericke, de Meije, de Lange Linschoten en hun zijtakken. 

Bruto-
investeringsuitgaven 

Investeringsuitgaven zonder verrekening van subsidies 

Dekkingsgraad De mate waarin de reserve van een belastingcategorie de begrote 
kosten dekt (reserve / kosten x 100%) 

Exploitatie Het totaal van de kosten en de opbrengsten. De investeringsuitga-
ven behoren niet tot de exploitatie. De afschrijvings- en rentelasten 
die daaruit voortvloeien wel. 

Heffingsmaatstaf De basis waarop belasting in rekening wordt gebracht, bijvoorbeeld: 
het aantal huishoudens voor de Ingezetenenomslag en het aantal 
hectaren voor de categorie overig ongebouwd 

Investeringsuitgaven Investeringsuitgaven leiden niet direct tot kosten. De uitgaven leiden 
wel tot een mutatie van het banksaldo en daarmee tot een financie-
ringsbehoefte. Na activering van deze investeringsuitgaven leiden 
ze via afschrijvingen en rentelasten tot kosten. 

Kapitaallasten De kosten die voortvloeien uit het doen van investeringsuitgaven. 
Na activering van de investeringen leiden deze tot afschrijvingslas-
ten en rentelasten. De kapitaallasten bestaan hieruit.  

Kosten Hetgeen voortvloeit uit de inzet van mensen en middelen, bijvoor-
beeld personeels- en afschrijvingskosten  

Kostendekkende tarie-
ven 

Dit zijn de tarieven waarmee alle netto-kosten worden doorberekend 
aan het belastingdraagvlak zonder inzet van reserves. Bij de werke-
lijke tarieven worden toevoegingen of onttrekkingen aan reserves 
gedaan om tarieven respectievelijk hoger en lager dan kostendek-
kend vast te stellen 

Netto-
investeringsuitgaven 

Geplande investeringsuitgaven inclusief de verrekening van subsi-
dies 

Netto-kosten Saldo van kosten en overige opbrengsten (onder overige opbreng-
sten vallen niet de belastingopbrengsten) 

Overige opbrengsten Ontvangsten van zowel overheden als derden, bijvoorbeeld grens-
overschrijdend afvalwater 

Subbied Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd 
gebied. De regeling is bedoeld om gemeenten en waterschappen 
financieel te ondersteunen bij de uitvoering van achterstallig bag-
gerwerk in bebouwd gebied. 

Subsidies Bijdrage van overheden en derden voor het uitvoeren van onder-
zoeken en activiteiten of het doen van investeringsuitgaven 

Totaal opbrengsten  Het totaal aan subsidies, overige opbrengsten en belastingontvang-
sten 
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Bijlage 2: Niet afgeronde prestatie-indicatoren 
2012
 
In onderstaande tabel treft u een overzicht van de niet afgeronde prestatie-indicatoren over 2011. 
Bij de bestuursrapportage 2013 no.1 wordt hierover gerapporteerd. 
 

Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2011 Norm 2012 Realisatie 2012 Einddoelstel 
ling 

01. Opstellen GOP 
primaire water-
keringen 

Bestuurlijk 
vastgesteld 
GOP 

Project is opge-
start 

GOP vastge-
steld 

Veldinventarisa-
tie benodigde 
maatregelen en 
kosten is uitge-
voerd. Extra 
inventarisatie 
bijzondere 
constructies 
uitgevoerd.  

GOP vastge-
steld in 2013 

03. Uitvoeren van 
het Groot On-
derhoudsplan 
Regionale wa-
terkeringen 

Cumulatief 
aantal kilome-
ters uitgevoerde 
kadeverbetering 
per jaar 

19 km voorbe-
reid en 5 km 
gereed 

162 km voorbe-

reid 
1

en 144 km 

gereed 
2
   

 

187 km voorbe-
reid en 134 km 
gereed 
 

316 kilometer 
voldoet in 2020 
aan de norm.  
 

04. Opstellen van 
een beleidsnota 
overige waterke-
ringen 

Bestuurlijk 
vastgestelde 
beleidsnota 
overige waterke-
ringen 

Plan van aanpak 
gereed + pilot 
opgestart 

Vastgestelde 
nota 

Pilot voor Eiland 
van Schalkwijk 
is afgerond. 

Beleidsplan 
vastgesteld in 
2012 

05. Opstellen van 
legger voor alle 
waterkeringen 

Bestuurlijk 
vastgestelde 
legger 

Nee 50% Legger 
overige waterke-
ringen gereed, 
50% legger 
primaire water-
keringen gereed

Niet gestart; 
wacht op be-
leidsnota overi-
ge waterkerin-
gen. 

Voor alle water-
keringen in 2013 
vastgestelde 
leggers 

06. Evalueren en 
bijstellen be-
heer- en be-
leidsplan w 
aterkeringen 

Bestuurlijk 
vastgesteld 
beleidsplan 

Concept 80% 
gereed 

Beleidsplan 
vastgesteld 

Beleidsplan 
gereed voor 
interne bespre-
king. Bestuurlij-
ke aandachts-
punten zijn 
afgestemd met 
portefeuillehou-
ders. 

Beleidsplan 
waterkeringen 
gereed in 2012 

 
    07. 

Opstellen van 
een comparti-
mentering splan 
voor het boe-
zemstelsel 
HDSR 

Bestuurlijk 
vastgesteld 
compartimente-
ringsplan 

Studie compar-
timentering is 
uitgevoerd 

Vastgesteld 
compartimente-
ringsplan 

Onderzoek naar 
effecten van 
compartimente-
ring is gereed. 
Plan van aanpak 
is opgesteld en 
besproken met 
PoHo Compar-
timenteringsplan 
(beschrijving 
hoe te compar-
timenteren) 
wordt opgeno-
men in CBP 
Regionale wa-
terkeringen. 

Plan wordt 
vastgesteld in 
2013 

12. Uitvoeren van 
GOP en WGP 

oevers 
1 

Cumulatief 
aantal kilometer 
natuu rvriende-
lijke oevers 

8,4 13 11,6 Duurzame en 
robuuste inrich-
ting van oevers, 
37 km oevers 
ingericht 

13. 
 

Renoveren 
cultuurhistori-
sche oevers  

Cumulatief 
aantal km her-
steld  

0 3,5 2,6 3,5 kilometer 
Oever-project 
stad Utrecht is 
afgerond in 2012 
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18. Actualiseren 
peilbesluiten 
(volgens GGOR 
systeem) 

Cumulatief % 
gebied dat een 
actueel bestuur-
lijk vastgesteld 
peilbesluit heeft 

50% 66% 50% In 2015 zijn alle 
peilbesluiten 
actueel (niet 
ouder dan 10 
jaar). 79% van 
het beheerge 
bied heeft een 
peilbesluit. Het 
overige deel is 
vrijgesteld ge-
bied (Heuvelrug 
en uiterwaarden) 

19. Op orde bren-
gen van de 
waterhuishou-
ding in de TOP 
verdroogde 
gebieden 

Cumulatief 
aantal verdroog-
de g ebieden 
waar waterhuis-
houding op orde 
is 

4 6 4 6 Topgebieden 
zijn op orde in 
2013 

20. Opstellen water-
gebiedsplannen 
inclusief sub-
TOP en overige 
gebieden 

Cumulatief 
aantal bestuurlijk 
vastgestelde 
waterg ebieds-
plannen 

6 7 6 In 2012 zijn alle 
7 watergebieds-
plannen opge-
steld. 

21. Uitvoeren inte-
grale waterge-
bied splannen 

Cumulatief 
aantal uitge-
voerde waterge-
biedsplan-nen 

1 2 tot 3 0 In 2020 zijn alle 
7 wgp uitge-
voerd (incl.NBW 
proof 2015) 

22. Uitvoeren pro-

jecten
2

 gefinan-
cierd uit de Nota 
Ruimte van het 
Rijk 

Cumulatief 
aantal gereali-
seerde projecten 

- Start planvor-
ming en voorbe-
reiding uitvoe-
ring 

In voorbereiding In 2014 zijn 4 
projecten gerea-
liseerd  
 

24 Uitvoeren twee-
de toetsing 
wateropgave 
(v.h. NBW, 
inclusief sted 
elijk) 

Bestuurlijk 
vastgesteld 
toetsingsresul-
taat 

Nee Vastgestelde 
toetsing 

nee In 2012 toet-
singsresultaat 
bestuurlijk vast-
gesteld. 

29. Uitvoeren syn-
ergieproject 
herinrichting 
Haarrijn-
Ouwenaar  

Uitgevoerd 
synergieproject  

Ja Uitvoering  Opstellen be-
stek, start uit-
voering 2013 

Aanleg NVO in 
boezem, ver-
plaatsen gemaal 
Haarrijn en 
herinrichten 
voormalige 
boezem gereed 
in 2015 

31. Aanleggen 
na-
tuur-vriendelijke 
oevers (KRW en 
natte EVZ) 

Cumulatief 
aantal aange-
legde kilometers 
oever 

85,5 km 94 89,3 144 km gereali-
seerd in 2018 
conform Euro-
pese en landelij-
ke normen 

32. Vispasseerbaar 
maken van 
kunstwerken 

Cumulatief 
aantal gereali-
seerde vispas-
sages 

10 (18 cum) 15 (33 cum) 2 nieuwe gerea-
liseerd. 17 in 
voorbereiding. 

58 vispasseer-
bare kunstwer-
ken gemaakt in 
2015 

33. Opstellen vis-
standbeheer-
plannen 

Aantal bestuur-
lijk vastgestelde 
visstandbeheer-
plannen 

1 3 1 In 2012 zijn alle 
4 visstandbe-
heerplannen 
bestuurlijk vast-
gesteld 

34. Goedkeuren 
visplannen 
derden 

Cumulatief 
percentage 
goedgekeurde 
vispla nnen 

0% 100% 0 In 2012 zijn alle 
visplannen 
goedg ekeurd 

35. Uitvoeren van 
optimalisa-
tie-studies 
(OAS). 

Cumulatief 
aantal afgeronde 
studies 

13 14 13 14 studies in 
2012  
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36. Sluiten van  
afvalwaterak-
koorden met 
gemeenten 

Cumulatief 
aantal bestuurlijk 
vastgestelde 
afvalwaterak-
koorden 

7 13 10 16 afvalwaterak-
koorden in 2013 

39. Handhaving en 
naleefgedrag op 
orde brengen 

Naleefgedrag 
bedrijven Wa-
terwet  (vergun-
ning en Barim) 

82% 90% 70% Naleefgedrag 
>90% gereali-
seerd 

46. Energie-
efficien-
tie-verbetering 

Cumulatief 
procentuele 
energie efficiën-
tie verbetering 

10% 14% 10% Energie-
efficiën-
tie-verbetering in 
2020 is 30% ten 
opzichte van 
2005 

47. Terugdringen 
aardgas verbruik

Cumulatief 
aantal terug 

gedrongen m
3

 
aardgas  

435.154  425.000 414.000 
 

Teruggedrongen 
verbruik van 
500.000 m3 in 
2020 

49. Realisatie Ener-
giefabriek op de 
rwzi Nieuwegein

1e fase Energie-
fabriek (bellen-
beluchting en 
thermische druk 
hydrolyse) 

Voorbereiding 
gereed 

Uitvoering in 
2012 

Bellenbeluch-
ting in uitvoe-
ring, thermische 
druk hydrolyse 
aanvullend 
krediet aange-
vraagd, uitvoe-
ring gepland in 
2013. 

Realisatie 1e 
fase Energiefa-
briek 

50. Realisatie Ener-
giefabriek op de 
rwzi Nieuwegein

2e fase Energie-
fabriek (vergas-
sing/verbranding
) 

- Bij gebleken 
haalbaarheid 
een go/ no go 
besluit AB 

Go/ no go 
besluit gepland 
medio 2013. 

Realisatie 2e 
fase Energiefa-
briek. 

51. Realisatie Ener-
giefabriek op de 
rwzi Nieuwegein

Terug leveren 
van water-
schaps-energie 
op de momenten 
dat we meer 
produceren dan 
gebruiken. 

Voorbereiding 
gereed 

100.000 kWh 
terug leveren. 

65.000 kWh Eind 2013 pro-
duceren we 
190% water-
schaps-energie 
in Nieuwegein

 

60. Vaststellen 
beleid vaarweg-
beheer 

Bestuurlijk 
vastgesteld 
beleid 

Nee Vastgesteld 
beleid 

nee Bestuurlijk 
vastgesteld 
beleid in 2012 

 

__ 
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Bijlage 3: Moties Algemeen Bestuur 
 
In onderstaande tabel treft u een overzicht van de afhandeling van in 2012 aangenomen, over-
genomen en aangehouden moties van het Algemeen Bestuur. 
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Rapportage afhandeling aangenomen, overgenomen en aangehouden moties algemeen bestuur 2012 
 

Nr 2012 Onderwerp Strekking motie Ingediend door Aktie 

1a 18 april Voorjaarsnota Het college van dijkgraaf en hoogheemraden wordt verzocht 
om al bij de begroting 2013 structureel een gefaseerde kosten-
reductie door te voeren, met als doel een nullijn in het 
geïndexeerde netto-kostenniveau na te streven, en met het oog 
hierop taken te herprioriteren en faseren, scherper te ramen, 
alleen haalbare prestaties na te streven en alles te doen wat in 
uw ogen dienstbaar kan zijn aan dit verzoek.  

R.D. Woittiez 
(VVD) 
G. van Leeuwen 
(SGP) 

De motie met nr. 1a is  
aangenomen  
 
De strekking van de motie is mee-
genomen in de opzet van de  
begroting 2013  

7a 9 mei Initiatiefvoorstel  
ontwerp-aanvulling 
bestuursakkoord 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden wordt verzocht 
een denktank in te stellen, bestaande uit interne en externe 
sleutelfiguren en voor 1 september 2012 een plan van aanpak 
aan het algemeen bestuur voor te leggen. 

W.H.J. de Beau-
fort (Bos- en na-
tuureigenaren) 

De motie met nr. 7a is  
aangenomen 
 
De motie is omgezet in actiepunt 
nr. 130. Dit actiepunt is in de  
bestuursvergadering van 19  
september 2012 betrokken bij de 
bespreking van het agendapunt 
‘statement en plan van aanpak 
extern onderzoek’. De intentie van 
de motie is betrokken bij de  
opdrachtformulering t.b.v. het 
extern onderzoek. Aan de motie is 
hiermee voldaan. 

11a 19 september Extern onderzoek  
bestuurlijke  
zorgvuldigheid 

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden een 
zwaar en onafhankelijk extern onderzoek te laten plaatsvinden 
op de bestuurlijke zorgvuldigheid en bekwaamheid die bij deze 
projecten (Energiefabriek Nieuwegein, Watergebiedsplan Zeg-
veld en Oud Kamerik en Watergebiedsplan Kamerik &  
Kockengen, red.) de afgelopen jaren aan de orde geweest is.  

R.D. Woittiez 
(VVD) 
A.E. Jansen 
(AWP) 
J.P. Verweij (CU)
E. Verkaik (W@I)
N.J.M. Ypma 
(Bedrijven) 

De motie met nr. 11a is  
aangehouden 
 
In de ingelaste vergadering van 25 
september 2012 is de motie  
ingetrokken 

14 19 september Tussentijdse  
rapportage  

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden wordt verzocht de 
tussentijdse rapportage investeringsuitgaven in het vervolg ter 

E. van der Vorm 
(WN) 

De motie met nr. 14 is  
overgenomen 
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investeringsuitgaven 

(ingediend bij het punt:  
aanvullend krediet 
watergebiedsplan Ka-
merik & Kockengen) 

bespreking aan te bieden aan respectievelijk de commissie 
BMZ en het algemeen bestuur, waarbij het college aangeeft wat 
zij voorstellen om dreigende kredietoverschrijdingen te  
voorkomen of tenminste te beperken en hoe zij eventuele  
kredietoverschrijdingen willen dekken. 

 
De motie is omgezet in actiepunt 
nr. 149 ten behoeve van de  
commissie BMZ. Bij een eerst-
volgende rapportage zal hieraan 
uitvoering worden gegeven. 

15 19 september Wijziging wijze van 
financiële rapportage 
in de BURAP 

(ingediend bij het punt:  
aanvullend krediet 
watergebiedsplan Ka-
merik & Kockengen) 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden wordt verzocht de 
BURAP 2011 No.2 aan te passen, zodat bij het niet in de pas 
lopen van de financiën met de uitvoering de beoordeling +/- 
(oranje) of -/- (rood) wordt. 

E. van der Vorm 
(WN) 

De motie met nr. 15 is  
overgenomen 
Aan de motie is uitvoering ge- 
geven. In de Gecombineerde  
Commissievergadering van 10 
oktober 2012 zijn bovendien aan-
vullende aanbevelingen gedaan 
m.b.t. de planning- en control 
cyclus. Ook hieraan is uitvoering 
gegeven. 

19 21 november Bestemmingsreserve 
vernieuwing RWZI 
Utrecht  

(ingediend bij de  
begroting) 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden wordt opgedragen 
om in 2012 alsnog een bestemmingsreserve ‘Vernieuwing  
RWZI-Utrecht’ in te stellen en hierin de ontvangen en nog te 
ontvangen bijdrage van AGV aan de verbetering van de RWZI-
Utrecht onder te brengen. 

J.P. Verweij (CU) De motie met nr. 19 is  
aangehouden 
De motie is omgezet in actiepunt 
nr. 173 ten behoeve van de  
commissie BMZ. De termijn van dit 
actiepunt staat op 23 april 2013. 

21 21 november Onderzoek toepassing 
tariefsdifferentiatie 
wegen t.g.v. kosten-
aandeel ingezetenen 

(ingediend bij de  
begroting) 

Het  college van dijkgraaf en hoogheemraden wordt  
nadrukkelijk verzocht om bij het formuleren van die uitgangs-
punten voor de kostentoedeling ook de mogelijkheid te onder-
zoeken van een tariefsdifferentiatie voor wegen van 100%, 
ingaande in 2014, waarbij de helft van de daardoor verkregen 
belastinginkomsten ten goede kan komen aan de ingezetenen, 
bijvoorbeeld via een verlaging van het kostenaandeel  
ingezetenen. 

G. van den Hoe-
ven (Agrarërs) 

De motie met nr. 21 is  
overgenomen 
De motie is omgezet in actiepunt 
nr. 165 ten behoeve van de  
commissie BMZ. De termijn van dit 
actiepunt staat op ‘3e kwartaal 
2013’. 

22 21 november Onderzoek naar wijze 
van belasting agrarisch 
eigendom 

(ingediend bij de  
begroting) 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden wordt opgedragen 
vóór 1 mei 2013 een voorstel inzake groen-blauwe diensten te 
agenderen voor het algemeen bestuur, waarin bevindingen van 
een dergelijk onderzoek zijn meegenomen. 

G. van den Hoe-
ven (Agrarërs) 

De motie met nr. 22 is  
overgenomen 
De motie is omgezet in actiepunt 
nr. 166 ten behoeve van de  
commissie SKK. De termijn van dit 
actiepunt staat op ‘2e kwartaal 
2013’. 
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