
 

  COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN 
 COMMISSIE BMZ 
 ALGEMEEN BESTUUR 

     Agendapunt 5.2.A

Onderwerp: College reactie op motie 2013-17a en instellen 

 bestemmingsreserve RWZI Utrecht   

Nummer: 862092 

In D&H: 16-09-2014 Steller: Han Dankaart 
 BMZ  30-09-2014 (ingek. stukken/  

                                       Mededelingen) 
Telefoonnummer: (030) 634 59 37 In Cie: 

 SKK   Afdeling: Management ondersteuning 
In AB:    
Portefeuillehouder: Kromwijk   

 
Dit onderwerp wordt geagendeerd 

 ter kennisneming  

 ter consultering  

 ter advisering  

       
 
Korte inhoudelijke omschrijving: 
 
De onderstaande reactie van het College van D&H gaat in op twee nog openstaande punten, te weten: 
 
a. De toezegging van het College aan het Algemeen Bestuur, voortgekomen uit de behandeling van de 

Voorjaarsnota 2014, om een notitie te maken, waarin wordt aangegeven dat “door te sparen voor de 
RWZI Utrecht” deze investering zonder aanvullende tariefsverhogingen te voorzien vanaf het jaar 2018 
(het jaar waarin de investering van RWZI staat gepland), in belangrijke mate gedekt kan worden.  

b. De hierboven genoemde notitie te betrekken bij de collegereactie op motie 2013-17a 
(bestemmingsreserve vernieuwing RWZI Utrecht (actiepunt 280 van de bestuurlijke afsprakenlijst).  De 
volledige tekst van de motie luidt: het College wordt door het Algemeen Bestuur opgedragen om de 
reeds ontvangen middelen van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht voor de verbetering van 
de RWZI Utrecht, van de reserve watersysteemheffing voor 31-12-2014 over te hevelen naar de 
bestemmingsreserve 'vernieuwing RWZI Utrecht'.  De reden hiervoor is dat er nadrukkelijk onderling een 
relatie ligt. 

 
ad a: In bijlage 1 is de  toezegging  waar gemaakt (DM 860025).  
 
ad b: Reactie van het College van D&H op het amendement bij motie 2013-17a "bestemmingsreserve RWZI 
Utrecht".  
 
Met de besluitvorming rond de voorjaarsnota 2014, is door het AB het beleid van het College overgenomen 
om te komen tot kostendekkende tarieven voor Watersysteem en te gaan sparen voor RWZI Utrecht. 
Consequentie hierbij is dat de komende jaren de reserves opgebouwd voor Watersysteem ingezet moeten 
worden om te komen tot kostendekkende tarieven in 2018. 
Geconstateerd kan worden dat er nu en ook de komende jaren geen ruimte is binnen de reserves van 
Watersysteem, om € 6,4 mln. over te hevelen van de reserves Watersysteembeheer naar de 
bestemmingsreserve RWZI Utrecht zonder extra tariefsconsequenties aan de watersysteemkant.  
  
De tariefsontwikkeling en kostenbesparing bij Zuivering zorgt ervoor dat in 2018 voldoende "gespaard" is om 
de investeringsuitgaven en de financiering daarvan te kunnen dekken. Wij verwijzen u daarvoor nogmaals 
naar bijgevoegde notitie (DM 860025). Voorgesteld wordt de reserves die hierdoor worden opgebouwd bij 
Zuiveringsbeheer aan de bestemmingsreserve RWZI Utrecht toe te voegen. Een extra storting vanuit de 
watersysteemkant is dan ook niet nodig. 
 
Met de ingediende motie wordt het College gevraagd, invulling te geven om de ingestelde 
bestemmingsreserve RWZI Utrecht te vullen. Door het bovenstaande in uitvoering te nemen, meent het 
College materieel, en in de geest van de motie, invulling gegeven te hebben aan de ingediende motie. 
Volledigheidshalve is de tekst van deze motie als bijlage 2 hierbij gevoegd.  
 
Bijlagen: 1. overzicht verloop bestemmingsreserve rwzi Utrecht (DM 860025); 
               2. motie 17a uit 2013 inzake bestemmingsreserve rwzi Utrecht (DM 764917). 
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