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Datum: 11 september 2014 Ons kenmerk: 860025 

Aan: Commissie BMZ (als bijlage bij notitie ‘college reactie op motie 2013-17a en instellen 
bestemmingsreserve rwzi Utrecht’, t.b.v. cie. BMZ op 30 sept. 2014) 

Van: College D&H 

Betreft : Verloop bestemmingsreserve rwzi Utrecht  

CC:  

___________________________________________________________________________________ 
 
Aanleiding: 
Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2014 is het college D&H gevraagd om inzicht te geven in de opbouw 
en verloop van de bestemmingsreserve Rwzi Utrecht. Dit op basis van de gestelde tariefsontwikkeling zoals 
opgenomen in de voorjaarsnota 2014. Het verzoek is als actiepunt 280 op de actiepunten lijst opgenomen en 
daarin wordt een relatie gelegd met de motie 2013- 17a bestemmingsreserve vernieuwing rwzi Utrecht.   
 
Doelstelling: 
Doel van dit memo is om actiepunt 280 af te wikkelen.  
 
Uitwerking: 
Voorjaarsnota 2014  
Met het vaststellen van de voorjaarsnota 2014 is besloten om in de begrotingsjaren 2015-2018 een 
tariefsverhoging van 3,5% te hanteren in plaats van het begrote indexcijfer van 2% om tot kostendekkende tarieven 
te komen en te sparen voor de investering in de Rwzi Utrecht. In onderstaande tabel wordt het financieel effect van 
deze ‘extra’ 1,5% tariefsverhoging weergegeven van het onderdeel zuiveringsheffing.  
 
(Bedrag x € 1.000) Jaar

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Opbrengst o.b.v. 2% tariefsstijging 53.805                54.881                 55.979                  57.098                   58.240                 59.405                 
Opbrengst o.b.v. 3,5% tariefsstijging 55.688                57.637                 59.655                  61.742                   63.903                 65.182                 
Verschil 1.883                  2.756                   3.676                    4.644                     5.663                   5.776                   
Cumulatief verschil 1.883                  4.639                   8.315                    12.959                   18.623                 24.399                  
  
Dekking investering Rwzi Utrecht  
Er zijn drie richtingen waarbinnen dekking voor de investering in de Rwzi Utrecht kan worden gevonden.  
 
1. Budget ruimte die ontstaat als gevolg van de tariefstijging van de zuiveringsheffing 
De ruimte die in 2014 ontstaat door het hanteren van 3,5% tariefstijging is reeds structureel ingezet ter dekking van 
de meerkosten ad 1,75 mln. euro per jaar die ontstaan op het moment dat de sliblijn op de rwzi Utrecht in 2017 
wordt uitbesteed. Dit betekent dat voor de waterlijn vanaf 2019 4,03 mln. euro (= 5.776 – 1.750) euro structureel 
beschikbaar is ter dekking van de toekomstige kapitaallasten voortkomend uit de investering in de waterlijn op de 
Rwzi Utrecht. Omgerekend naar kapitaallasten ter dekking van een initiële investering is dit 45,75 mln. euro. Hierbij 
is uitgegaan van een gemiddelde afschrijvingstermijn van 22 jaar en een rentepercentage van 4,25%  
 
2. Budgetruimte die in het bestaande financiële kader is opgenomen voor de rwzi Utrecht.  
In het bestaande financieel kader zijn middelen gereserveerd ter dekking van de kapitaallasten van de bestaande 
waterlijn. De bestaande waterlijn is per 1-1-2019 volledig afgeschreven en de bestaande middelen kunnen daarom 
vanaf 2019 ingezet worden ter dekking van de kapitaallasten van de nieuwe waterlijn. Deze structurele financiële 
ruimte bedraagt 3,9 mln. euro per jaar. Dit staat omgerekend gelijk aan een initiële investering van 44,3 mln. euro. 
Omdat de kapitaallasten een dalende trend kennen ontstaat er in de tussentijd ruimte binnen het financieel kader. 
Uit deze ruimte kan weer ‘gespaard’ worden voor de toekomstige vervangingsinvesteringen.   
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3. Middelen die tot 2019 gespaard worden als gevolg van het in rekening brengen van een meer dan 
kostendekkend tarief.  
Daar komt nog bij dat tot aan 2019 een bedrag in totaliteit van 19,2 mln. euro (= 24,4 mln. euro – (3x 1,75 mln. 
euro) is gespaard. Tevens is het tarief zuiveringsheffing meer dan kostendekkend en daardoor groeit het saldo van 
de reserve Zuiveringsheffing. Het gespaarde bedrag van 19,2 mln. euro en de ruimte in de reserve 
zuiveringsheffing kan tevens ingezet worden ter dekking van de meerkosten die de investering in de waterlijn met 
zich mee brengt.  
 
Resumé de drie richtingen waarbinnen dekking voor de investering in de Rwzi Utrecht kan worden gevonden 
resulteert in een totale dekking van circa 100 mln. Rekening houdend met een gemiddeld afschrijvingstermijn van 
22 jaar en een rentepercentage van 4,25%.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de vastgestelde tariefstijging in meerjarig perspectief gebaseerd op het 
inflatiepercentage plus 1,5% er in resulteert dat de meerkosten als gevolg van de uitbesteding van de sliblijn en de 
nieuwbouw van de waterlijn op de rwzi Utrecht op basis van de huidige ramingen geheel danwel grotendeels 
gedekt zijn. Met andere woorden door te sparen is het dekkingsprobleem opgelost.  
 
 
 


