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1. Inleiding 
 
Zoals in de voorjaarsnota 2014 al is aangegeven, lijkt het er op dat we langzaam uit de 
financiële crisis geraken. Van een opgetogen stemming kan echter nog geen sprake 
zijn. De Stichtse Rijnlanden zal nog maatregelen moeten treffen om de komende jaren 
een sober maar robuust beleid te realiseren. Doel van dit beleid is om in het jaar 2018 
kostendekkend te zijn en het sparen voor de rwzi Utrecht goed in gang gezet te hebben. 
Als uitwerking van de voorjaarsnota 2014 is de begroting 2015 de eerste stap om dit te 
concretiseren 
 
Deze begroting 2015 is in lijn met de voorjaarsnota 2014 de inhoud zo compact mogelijk 
uitgewerkt. Dit betekent dat in het tekstuele deel van de begroting met name aandacht 
wordt besteed aan de zaken die we in 2015 voor het eerst gaan oppakken of waar 
speciale ontwikkelingen te verwachten zijn. Meer routinematige zaken, zoals lopend 
onderhoud worden uiteraard wel financieel uitgewerkt maar worden niet apart tekstueel 
toegelicht. 
 
In de voorjaarsnota 2014 is de lijn van (tijdelijke) kostendaling van het zuiveringsbeheer 
en van een kostenstijging voor het watersysteem al aangegeven. De ontwikkeling van 
de kosten bij de uitwerking van de begroting 2015 bevestigen deze ontwikkelingslijn. Bij 
de tariefstelling voor 2015 wordt voorgesteld hier rekening mee te houden door het tarief 
van de zuiveringsheffing in 2015 incidenteel te verhogen met 3% in plaats van de 
aangekondigde 3,5%.  
Voor watersysteemheffing blijft het op basis van de kostenontwikkeling en de groei naar 
kostendekkende tarieven noodzakelijk om de tarieven met 3,5% te verhogen. 
Deze begroting heeft op onderdelen een andere opbouw waarbij de 
programmastructuur is behouden. Zo is een apart hoofdstuk gewijd aan de 
resultaatverantwoordelijke eenheden: muskusrattenbeheer en het zuiveringsbedrijf. 
Reden hiervoor is dat deze twee specialistische taken aangestuurd worden door in- en 
externe opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers geven de doelstellingen aan en deze 
resultaatverantwoordelijke eenheden zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de 
doelen. De prestatie indicatoren voor de doelstellingen van alle programma’s worden in 
een apart hoofdstuk behandeld. In bijlage drie zijn deze gedetailleerd opgenomen en 
toegelicht.  
 
De rapportage over projecten vindt plaats via de al bestaande projectrapportages. 
Bestuurlijke en organisatorische zaken worden duidelijker gescheiden. Hiervoor is een 
apart hoofdstuk organisatieontwikkeling opgenomen. Met deze veranderingen streven 
we naar een zakelijkere en bedrijfsmatige begroting. In lijn met de voorjaarsnota 2014 is 
het doel van de begroting 2015 een bijdrage te leveren aan een sober maar robuust 
waterschap met een efficiënte en effectieve organisatie. Dit conform het standpunt van 
het Algemeen Bestuur dat we van een verander- naar een efficiencyagenda moeten 
gaan. Het uitvoeren van de investeringsopgave voor de taken binnen ons eigen 
waterschap vraagt om een efficiënte en effectieve organisatie. Omdat we vanaf 2015 
zien dat de investeringsopgave voor ons waterschap groter wordt door het uitvoeren van 
werkzaamheden voor de rwzi Utrecht, de Project Overstijgende Verkenning Centraal 
Holland en al te treffen voorbereidingen voor de start van het project Zoet Water, 
werken we nu al nadrukkelijk aan onze projectorganisatie om deze zo in te richten 
dat we een groter investeringsvolume kunnen realiseren. Dit is de laatste begroting van 
het huidige bestuur. Na de verkiezingen van maart 2015 zal een ander bestuur “het 
stokje overnemen”. Wij vertrouwen erop dat deze begroting 2015 een solide basis aan 
hen geeft om verder te bouwen aan het eerder genoemde robuuste waterschap. 
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2. De begroting in één oogopslag 
 

Tabel 1: Begroting 2015 per bestuurlijk   Realisatie   Begroting   Voorjaarsnota   Begroting  
               thema en programma   2013   2014   2014  2015 

     na 1e BW   jaar 2015    

Kosten         

Veiligheid            12.116                 14.412                17.129                 16.995  

Primaire, regionale en overige waterkeringen              8.788                 10.910                13.871                 13.706  

Muskusrattenbeheer eigen gebied              2.867                   2.823                  2.529                   2.618  

Calamiteitenzorg                 461                      679                    729                      670  

Voldoende water, droge voeten            28.063                 32.950                31.437                 31.362  

Watersysteembeheer            25.527                 29.268                27.833                 28.395  

Beperking gevolgen klimaatverandering              2.536                   3.682                  3.604                   2.967  

Schoon water            50.802                 48.686                50.092                 48.566  

Kwaliteit van het oppervlaktewater              4.245                   2.709                  2.934                   2.864  

Zuiveringsbeheer            46.557                 45.977                47.158                 45.701  

Bestuur, middelen & maatschappij            21.247                 18.498                18.994                 20.602  

Lastendruk              4.145                   3.701                  3.706                   3.603  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
duurzaamheid                   -                          -                         -                          -    

Tevredenheid belanghebbenden                   -                          -                         -                          -    

Bestuur en organisatie            17.102                 14.797                15.288                 16.999  

Resultaatverantwoordelijke eenheden:              9.791                   9.971                  9.913                   9.882  

GR Muskusrattenbeheer              9.791                   9.971                  9.913                   9.882  

Zuiveringsbedrijf - -   - - 

Totaal kosten          122.019               124.517              127.565               127.407  

          

Overige opbrengsten         

Veiligheid                 658                      801                    818                      955  

Primaire, regionale en overige waterkeringen                 389                      694                    709                      882  

Muskusrattenbeheer eigen gebied                  27                        -                         -                          -    

Calamiteitenzorg                 242                      107                    109                       74  

Voldoende water, droge voeten              3.148                   3.643                  3.623                   2.591  

Watersysteembeheer              2.642                   2.803                  2.783                   2.518  

Beperking gevolgen klimaatverandering                 506                      840                    840                       74  

Schoon water              2.396                   2.341                  2.345                   2.388  

Kwaliteit van het oppervlaktewater                 290                      333                    333                      247  

Zuiveringsbeheer              2.106                   2.008                  2.012                   2.141  

Bestuur, middelen & maatschappij            41.456                   1.637                  1.637                   1.662  

Lastendruk                 693                        -                         -                          -    

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
duurzaamheid                   -                          -                         -                          -    

Tevredenheid belanghebbenden                   -                          -                         -                          -    

Bestuur en organisatie            40.763                   1.637                  1.637                   1.662  

Res  Resultaatverantwoordelijke eenheden:              9.791                   9.971                  9.913                   9.882  

GR Muskusrattenbeheer              9.791                   9.971                  9.913                   9.882  

Zuiveringsbedrijf -  -  -  -  

Totaal overige opbrengsten            57.449                 18.393                18.336                 17.478  

Onttrekking bestemmingsreserves t.b.v. exploitatie                 525                   1.050                    900                   2.110  

          

Saldo kosten en overige opbrengsten            64.045               105.074              108.329               107.818  

Bedragen zijn in duizenden euro's     
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Tabel 2: Begroting 2015 per kosten-   Realisatie   Begroting   Voorjaarsnota   Begroting  
               en opbrengstensoort   2013   2014   2014  2015 

     na 1e BW   jaar 2015    

Kosten         

Rentekosten            10.800                 10.713                11.011                   8.999  

Afschrijvingskosten            23.779                 25.241                26.602                 25.540  

Personeelskosten            31.233                 31.945                32.629                 31.970  

Overige kosten            52.407                 50.346                48.651                 52.226  

Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma              3.800                   6.272                  8.672                   8.672  

          

Totaal kosten          122.019               124.517              127.565               127.407  

          

Overige opbrengsten         

Overige opbrengsten, excl. geactiveerde 
lasten            53.235                 13.927                13.871                 13.228  

Geactiveerde personeelslasten (incl. 
baggeren)              3.271                   3.465                  3.465                   3.450  

Geactiveerde rente                 943                   1.000                  1.000                      800  

          

Totaal overige opbrengsten            57.449                 18.393                18.336                 17.478  

          

Onttrekking bestemmingsreserve t.b.v. 
exploitatie                 525                   1.050                    900                   2.110  

          

Saldo kosten en overige opbrengsten            64.045               105.075              108.329               107.818  

          

Netto bijdrage belastingcategorieën         

Netto bijdrage belastingcategorieën          100.132               103.630              107.200               106.978  

          

Mutaties reserves         

Toevoeging reserves            38.850                   2.862                  3.500                   4.665  

Onttrekking reserves              2.765                   4.306                  4.628                   5.505  

          

Saldo na netto bijdrage en mutaties 
reserves 

                  -                          -                         -                          -    

Bedragen zijn in duizenden euro's     

 
 

Tabel 3: Begroting 2015 Dekking  
               Per belastingcategorie  Realisatie   Begroting   Voorjaarsnota   Begroting  
               en reservemutaties   2013   2014   2014  2015 

     na 1e BW   jaar 2015    

Belastingopbrengsten         

Watersysteemheffing ingezetenen            18.690                 19.229                19.344                 19.902  

Watersysteemheffing overig ongebouwd              3.930                   4.235                  4.365                   4.383  

Watersysteemheffing natuur                  34                       47                      50                       49  

Watersysteemheffing gebouwd            24.388                 24.373                25.842                 25.226  

Zuiveringsheffing woningen en bedrijven            53.090                 55.746                57.600                 57.418  

          

Totaal netto bijdrage          100.132               103.630              107.200               106.978  
     Bedragen zijn in duizenden euro's 
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3.    Thema’s en programma’s 

3.1 Veilige Dijken 

3.1.1  Programma Waterkeringenbeheer 
Het programma waterkeringenbeheer zorgt er voor dat overstromingen worden 
voorkomen door onze waterkeringen te laten voldoen aan de normen en deze op orde 
te houden door effectief beheer en onderhoud. Ondanks deze inspanningen blijft er een 
risico dat er zich situaties voordoen, die buiten de norm vallen en waardoor een 
overstroming kan plaats vinden. Daarom probeert HDSR ook de gevolgen van een 
overstroming te beperken door aandacht te hebben voor een overstromingsrobuuste 
ruimtelijke inrichting. 
 
In de jaren 2010-2013 hebben toetsrondes plaatsgevonden voor onze primaire en 

regionale waterkeringen. Hierdoor is goed in beeld gebracht waar zwakke plekken 

zitten, die verbeterd moeten worden. De doelen die gesteld zijn in het Waterbeheerplan 

2010-2015 zijn de volgende: 

• alle primaire waterkeringen van categorie A voldoen in 2015 aan de norm; 

• alle regionale waterkeringen voldoen uiterlijk in 2020 aan de norm; 

• alle overige waterkeringen voldoen uiterlijk in 2025 aan de veiligheidseisen. 

 

Primaire waterkeringen 

De doelstelling voor primaire waterkeringen gaat uit van veiligheidsnormen die zijn 

vastgelegd in de Waterwet. De primaire waterkeringen in ons beheergebied, voldoen 

aan deze normen, met uitzondering van de categorie C - keringen (langs de 

Gekanaliseerde Hollandse IJssel). Er zijn twee landelijke discussies die een belangrijke 

invloed op deze doelen kunnen hebben.  

 

Ten eerste worden in het Deltaprogramma de veiligheidsnormen voor de primaire 

waterkeringen herzien. Daarbij geldt als uitgangspunt dat voor iedereen in Nederland 

een basisveiligheid geldt. In gebieden met een grote economische waarde of een kans 

op grote aantallen slachtoffers kan dit veiligheidsniveau verder worden vergroot.  

In september 2014 is de Deltabeslissing Waterveiligheid over de nieuwe 

veiligheidsnormen aangeboden aan de Tweede Kamer. De besluitvorming hierover 

raakt ook de normering van onze primaire waterkeringen.  

 

Ten tweede werken we in de projectoverstijgende Verkenning Centraal Holland een 

oplossing uit voor de primaire waterkeringen categorie C. Deze categorie C keringen 

voldoen niet aan de norm. Uitgangspunt hierbij is dat de Neder-Rijndijk en Lekdijk de 

veiligheid tegen overstroming van Centraal Holland moet waarborgen. De status van de 

waterkering langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (nu categorie C) kan daardoor 

komen te vervallen of (deels) veranderd worden in een regionale waterkering. De 

Stichtse Rijnlanden is trekker van dit samenwerkingsproject van drie waterschappen, 

Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht. In de periode 2014-2017 onderzoeken we of en 

zo ja welke dijkverbeteringsmaatregelen nodig zijn en werken deze uit. Daarmee loopt 

dit project gelijk op met de uitwerking van de Deltabeslissing Waterveiligheid en kunnen 

de consequenties van de nieuwe veiligheidsnormen hierin worden meegenomen. 

Daarbij wordt een risico gestuurde aanpak uitgewerkt. De trajecten die het grootste 

risico hebben, worden als eerste aangepakt. De uitvoering is voorzien na 2020.  
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Regionale en overige waterkeringen 

Wat betreft onze zorg voor de regionale en overige waterkeringen blijft onze huidige 

strategie toereikend. Het systeem van instandhouding, toetsing en waar nodig 

versterking van deze waterkeringen waarborgt de veiligheid van onze polders. 

Zo zullen in 2015 onder andere de westelijke kade langs de Dubbele Wiericke, de kade 

langs de Enkele Wiericke, een deel van de Grechtkade, een deel van de kade langs de 

Doorslag en de kade langs de Grote Heijcop worden verbeterd. 

Om in 2016 een geactualiseerd Groot Onderhoudsplan Regionale waterkeringen vast te 

kunnen stellen, gaan we in 2015 de planning voor het op orde brengen nader uitwerken 

op basis van de principes van ‘asset’ management. Hierbij maken we gebruik van de 

resultaten van de studietrajecten die in 2014 zijn opgestart. Daarbij wordt uitdrukkelijk 

het risico van overstroming in relatie tot de opgelegde normen beschouwd. In specifieke 

gevallen zullen we het gesprek aangaan met de provincies over de termijn van het op 

orde brengen van de waterkeringen of het afwijken van de normen.  

 

Beheersinstrumentarium 

Voor een effectief beheer van onze waterkeringen is het van belang dat het 

beheersinstrumentarium op orde is. In 2015 werken we verder aan het actualiseren van 

de leggers en het beheerregister. De keur, algemene regels en beleidsregels worden 

vastgesteld. 

 

Tabel 4 Kosten en opbrengsten programma Waterkeringenbeheer 
 Realisatie Begroting Begroting 

 2013 2014 2015 

Waterkeringenbeheer  na 1e BW  

Kosten       

Rentekosten             591             722                 528  

Afschrijvingskosten          1.717           1.637              1.579  

Personeelskosten          1.903           1.372              1.507  

Overige kosten             759             906              1.510  

Bijdrage Hoogwaterbeschermingsprogramma          3.819           6.272              8.582  

        

Totaal kosten          8.789         10.909            13.706  

        

Overige opbrengsten       

Overige opbrengsten             389             694                 882  

        

Totaal overige opbrengsten             389             694                 882  

        

Saldo kosten en overige opbrengsten          8.400         10.215            12.825  

Bedragen zijn in duizenden euro ‘s 

 
Toelichting op financiële verschillen begroting 2014 – begroting 2015: 
De netto stijging voor het programma waterkeringenbeheer wordt veroorzaakt door de 
stijging van de bijdrage die wij moeten betalen voor het Hoogwaterbeschermings-
programma conform het Bestuursakkoord Water. 
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3.1.2. Programma Calamiteitenzorg 
 

Een organisatie als de onze kan niet bestaan zonder professionele 

calamiteitenorganisatie. Het kader voor deze ontwikkeling was de afgelopen jaren ons 

beleidsplan ’Rampkoers’. Eind 2014 wordt een vervolg hierop door het Algemeen 

Bestuur vastgesteld  met een uitwerking voor de periode 2015 -2017. De werktitel 

‘Schakelen’ geeft aan dat we beter en meer willen schakelen in de calamiteitenzorg. Dit 

schakelen vindt plaats binnen de (calamiteiten)organisatie maar ook in de 

samenwerking met onze netwerkpartners. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het 

landelijke uitvoeringsprogramma als een uitwerking van de landelijke visie van de 

waterschappen op crisisbeheersing. 
 
Tabel 5 Kosten en opbrengsten programma Calamiteitenzorg 
   Realisatie   Begroting   Begroting  

 2013 2014 2015 

Calamiteitenzorg    na 1e BW    

Kosten       

Rentekosten               -                       -    

Afschrijvingskosten               -                       -    

Personeelskosten             187             494                 467  

Overige kosten             274             185                 203  

        

Totaal kosten             461             679                 670  

        

Overige opbrengsten       

Overige opbrengsten             242             107                  74  

        

Totaal overige opbrengsten             242             107                  74  

        

Saldo kosten en overige opbrengsten             219             572                 596  

Bedragen zijn in duizenden euro ‘s 

 
Toelichting op financiële verschillen begroting 2014 – begroting 2015: 
Geen. 

3.1.3 Programma Muskusrattenbeheer eigen beheergebied 
 
Om schade aan waterstaatswerken door muskusratten te voorkomen hebben de zes 
hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Amstel, Gooi en Vecht, 
Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard, Delfland en De Stichtse Rijnlanden ten 
behoeve van een effectieve uitvoering van het muskusrattenbeheer besloten tot 
samenwerking. De organisatie van deze taak is als resultaat verantwoordelijke eenheid 
(RVE) ondergebracht bij ons waterschap en wordt in hoofdstuk vijf van deze begroting 
besproken. De samenwerking alsmede de daarbij behorende verdeling van kosten en 
financiële gevolgen van risico's geschiedt op basis van een overeenkomst van kosten 
voor gemene rekening. HDSR draagt voor 24,6 % bij aan de kosten. Verder is zij 
penvoerder en huisvest de uitvoeringsorganisatie.  
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Tabel 6 Kosten en opbrengsten programma Muskusratten eigen gebied 
   Realisatie   Begroting   Begroting  

 2013 2014 2015 

Muskusrattenbeheer eigen gebied    na 1e BW    

Kosten       

Rentekosten               15               19                  13  

Afschrijvingskosten               -                 37                    9  

Personeelskosten               -                  -                     -    

Overige kosten          2.851           2.767              2.596  

        

Totaal kosten          2.866           2.823              2.618  

        

Overige opbrengsten       

Overige opbrengsten               27                -                     -    

        

Totaal overige opbrengsten               27                -                     -    

        

Saldo kosten en overige opbrengsten          2.839           2.823              2.618  

Bedragen zijn in duizenden euro ‘s 

 
Toelichting op financiële verschillen begroting 2014 – begroting 2015: 
De daling van de kosten is het gevolg van het besluit om vanaf 2015 geen kosten meer 
op te nemen voor de piekbestrijding (deze bezuinigingstaakstelling is onderdeel van de 
bezuinigingskaarten 2014 met financiële consequenties in latere jaren). 

 

3.1.4  Bezuinigingen thema Veiligheid 
 
Bezuinigen op het thema veiligheid betekent in de meeste gevallen het vergroten van 
het risico op overstromingen. Zoals hierboven aangegeven is het beheer van onze 
waterkeringen gericht op het aan de normen laten voldoen van onze waterkeringen. 
Normen worden door de provincie of rijk vastgesteld. 
Een bijdrage aan de bezuinigingsopgave wordt geleverd door: 

 bij de voorbereiding van de verbeteringen aan de regionale waterkeringen 
kritisch te kijken of het niet voldoen aan de norm binnen acceptabele risico’s kan 
blijven, waardoor minder geïnvesteerd hoeft te worden. In die situaties wordt 
goedkeuring voor deze afwijking aan de provincies gevraagd; 

 de procesvoering rondom het verbeteren van de regionale waterkeringen waar 
mogelijk te optimaliseren zodat meer gedaan kan worden voor hetzelfde 
investeringskrediet; 

 in 2015 een studie uit te voeren naar de mogelijkheden van een andere inrichting 
van het (boezem)watersysteem in het veenweidegebied om de totale 
watersysteemkosten te verlagen. De resultaten hiervan worden in 2016 in beeld 
gebracht.  
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3.2 Voldoende water, droge voeten 

3.2.1 Programma Watersysteembeheer 
 
Binnen het programma watersysteembeheer zorgen we voor een oppervlaktewaterpeil 
dat onder normale omstandigheden de waterafhankelijke functies, zo optimaal mogelijk 
bedient. Deze oppervlaktewaterpeilen zijn vastgelegd in de peilbesluiten.  
In 2015 is de uitdaging om te blijven voldoen aan deze zorgplicht in een tijd waarin de 
druk op het watersysteem toeneemt, terwijl er minder financiële middelen voor het 
watersysteem beschikbaar zijn.  
 
De in het Bestuursakkoord Water afgesproken bijdrage aan het Hoogwater-
beschermingsprogramma wordt gefinancierd uit de watersysteemheffing. Tegelijkertijd is 
afgesproken dat de tariefontwikelling van deze heffing de komende jaren beperkt moet 
blijven. De beschikbare financiële middelen voor het watersysteembeheer nemen 
daardoor de komende jaren af. Door het Bestuursakkoord Water nemen de taken in het 
watersysteembeheer en de druk op de waterbeheerder toe. De belangrijkste 
consequenties voor het watersysteembeheer die in 2015 worden doorgevoerd zijn: 

 Uitvoering van het vaarwegbeheer op de daarvoor aangewezen vaarwegen; 

 Start van de uitvoering van het beheerplan Gekanaliseerde Hollandse IJssel. 
 
Leerervaringen 
De evaluatie van een aantal watergebiedsplannen heeft geleid tot een aantal 
leerervaringen die we vanaf 2015 in onze gebiedsprocessen toepassen: 

 Het gebiedsproces wordt in kleinere gebiedseenheden benaderd;  

 We stellen ons zakelijker op;  

 We stemmen ons belang beter af op het belang van de gebruikers en vice versa.  
 
Van de lopende gebiedsprocessen verkeren er drie in 2015 in een cruciale fase: 

 Op het Eiland van Schalkwijk wordt de uitvoering van een eerste pakket 
maatregelen voorbereid en moet duidelijk worden welke bijdrage de 
(fruitteelt)bedrijven daaraan gaan leveren; 

 In het watergebiedsplan Kamerik-Kockengen wordt een deel van het 
gebiedsproces opnieuw doorlopen om ruimte te maken voor een nieuwe aanpak. 
In dit gebiedsproces worden de resultaten van het onderzoek naar nut en 
noodzaak van hoogwatervoorzieningen voor het eerst toegepast om daarmee 
naar een beter perspectief voor het veenweidegebied toe te groeien; 

 In het gebiedsproces Bodegraven-Noord wordt een nieuw peilbesluit genomen. 
Er worden knelpunten in het watersysteem aangedragen en waar mogelijk in 
samenloop met de maatregelen voor de ecologische hoofdstructuur die de 
provincie hier gaat realiseren ingepland voor de jaren na 2015. 

 
Asset management  
Om zowel binnen de financiële kaders te blijven als alle functies te blijven vervullen, 
worden de principes van asset management doorgevoerd in het watersysteembeheer 
(zie ook hoofdstuk 4). De belangrijkste elementen zijn: 

 Doorvoeren van toestandsafhankelijk watersysteemonderhoud. Met ingang van 
1 januari 2015 wordt het watersysteemonderhoud gefinancierd uit één 
voorziening waarin de beschikbare budgetten voor maaien, baggeren en 
exotenbestrijding zijn ondergebracht.  

 De maatregelen worden daarmee integraler afgewogen en seizoensfluctuaties 
kunnen daardoor beter worden opgevangen. Onderhoud aan het watersysteem 
wordt niet langer periodiek uitgevoerd maar alleen waar dit functioneel 
noodzakelijk is. Tegelijk worden we geconfronteerd met een forse toename aan 
exoten waardoor vaker moet worden ingegrepen;  
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 Met de voorziening kunnen we vanuit een centraal budget prioriteren tussen 
maaien, baggeren en exotenbestrijding om daarmee overschrijdingen van het 
budget zoveel mogelijk te voorkomen. De risico’s die de klimaatverandering met 
zich meebrengen, blijven we nauwgezet volgen; 

 Gerichter investeren in het watersysteem. Investeringen voor het watersysteem 
zullen beter worden afgewogen in relatie tot het te bereiken doel. Als het 
koppelen van andere belangen en innovatieve uitvoeringsvormen de kans op 
externe financiering vergroten, zullen we daar nadrukkelijker op inspelen. 
Daarmee kan het gemiddelde investeringsniveau uitkomen op een niveau van 
ca. € 15,5 miljoen per jaar (ter vergelijking: de afgelopen 5 jaar bedroeg het 
investeringsniveau in het watersysteem gemiddeld €18,5 miljoen per jaar); 

 Het te beheren areaal beter afstemmen op wat functioneel noodzakelijk is. We 
breiden areaal uit als dat functioneel logisch is en budgetneutraal kan, we stoten 
areaal af waar het in beheer hebben van dit areaal functioneel gezien niet nodig 
is. In de eerste helft van 2015 ontwikkelen we een integrale visie op onze 
beheertaak in het watersysteem. Deze visie vormt vervolgens het kader voor het 
afstoten van beheertaken naar andere partijen waar dit functioneel kan in 
combinatie met maatschappelijk en financieel rendement. Vaak gaat het afstoten 
van beheer gepaard met het afstoten van eigendom. Er zijn verschillende 
voorbeelden denkbaar waarbij partijen zeker bereid zijn om een beheertaak, om 
niet, over te nemen als daarmee een stuk terrein kan worden verkregen. 
Belangrijk in deze ontwikkeling is een goede visie op de schouw: betekent 
afstoten van beheer ook dat er vervolgens niet meer op dit areaal wordt 
toegezien?    

 Tenslotte gaan we via slimmere en betere afspraken over de beheertaken met 
collega-beheerders (omliggende gemeenten, omliggende waterschappen en 
Rijkswaterstaat) de doelmatigheid verder vergroten. Daaronder vallen ook 
afspraken over het uitvoeren van beheertaken tegen betaling volgens het één-
hand principe. 

 
Bodemdaling en waterbeheer 
In 2014 wordt nieuw beleid vastgesteld voor het peilbeheer in bodemdalingsgebied. 
Kern van dit beleid is het uitfaseren van hoogwatervoorzieningen – de basis van dit 
beleid ligt in de rapportage “nut en noodzaak hoogwatervoorzieningen”. In 2015 wordt 
dit beleid in praktijk gebracht, zowel bij de uitvoering van de resterende delen van het 
watergebiedsplan Kamerik-Kockengen als het watergebiedsplan Linschoterwaard.  
 
Tabel 7 Kosten en opbrengsten programma Watersysteembeheer 
   Realisatie   Begroting   Begroting  

 2013 2014 2015 

Watersysteembeheer    na 1e BW    

Kosten       

Rentekosten          2.884           2.935              3.065  

Afschrijvingskosten          3.826           5.067              5.804  

Personeelskosten          4.576           8.181              7.838  

Overige kosten        14.241         13.085            11.689  

        

Totaal kosten        25.527         29.268            28.395  

        

Overige opbrengsten       

Overige opbrengsten          2.642           2.803              2.518  

        

Totaal overige opbrengsten          2.642           2.803              2.518  

        

Saldo kosten en overige opbrengsten        22.885         26.465            25.878  

Bedragen zijn in duizenden euro ‘s 
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Toelichting op financiële verschillen: 
De rente- en afschrijvingskosten stijgen als gevolg van de uitwerking van de 
investeringen die in de afgelopen periode zijn gedaan voor dit programma 
(watergebiedsplannen).  
De totale lasten van het programma dalen t.o.v. 2014 door de uitwerking van de 
bezuinigingsmaatregelen. Met name door lagere kosten door invoering van 
toestandsafhankelijk baggeren en maaien.  

3.2.2 Programma Beperking gevolgen klimaatverandering 
 
Binnen het programma beperking gevolgen klimaatverandering (voorheen “Beperking 
gevolgen wateroverlast”) zorgen we ervoor dat er zich bij extreme omstandigheden 
(hevige droogte of hevige regenval) geen calamiteiten tot gevolg hebben. En als een 
calamiteit zich onverhoopt toch voordoet, dat schade en overlast door deze extreme 
omstandigheden zoveel mogelijk beperkt blijft. We doen dat voor ons eigen gebied en 
voor andere waterbeheerders die (deels) van ons afhankelijk zijn. Binnen dit programma 
wordt in 2015 zowel gewerkt aan maatregelen tegen wateroverlast als maatregelen 
tegen de gevolgen van droogte.  
 
Regulier waterbeheer is genormeerd: er is een norm die aangeeft binnen welke 
extremen het water door het systeem af- of aangevoerd moet worden, zonder dat dit tot 
overlast en schade leidt. Extremen, die buiten deze norm vallen, komen desondanks de 
laatste jaren meerdere malen voor. De wateroverlast in Kockengen van oktober 2013 en 
juli 2014 zijn voorbeelden van een extreme weerssituatie waar het watersysteem niet op 
is ontworpen.  
 
Een dergelijke gebeurtenis stelt ons voor de vraag of ons huidige watersysteem wel 
voldoende is toegerust om de gevolgen van extreme gebeurtenissen effectief te 
beperken. Binnen het programma beperking gevolgen klimaatverandering wordt 
gekeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om schade en overlast door vaker 
optredende extremen te beperken. Dat betekent dat de opgave door klimaatverandering 
toeneemt terwijl beschikbare middelen afnemen.  
 
In 2015 wordt de nieuwe “wateropgave wateroverlast” geïmplementeerd. De uitvoering 
van gemaal Waardse Dijk wordt gestart, evenals maatregelen die de aanwezige berging 
vergroten in de boezem van de Oude Rijn en op het Eiland van Schalkwijk. Daarnaast 
wordt de afkoop van wateroverlast via groenblauwe diensten uitgewerkt tot een 
bruikbare regeling, en wordt in samenwerking met andere waterbeheerders het concept 
van slim watermanagement verder uitgewerkt. Hierdoor kan het waterschap bij extreme 
omstandigheden beter anticiperen op de situatie in andere beheergebieden.  
 
De hernieuwde aanpak is een invulling van afspraken uit het Bestuursakkoord Water, 
waarbij ons waterschap voor een innovatieve aanpak kiest die goed aansluit bij wat het 
gebied als overlast ervaart en doelmatiger is. Kwetsbare delen van ons systeem, zoals 
Kockengen, worden nader bekeken om te zien of dit pakket afdoende is.  
 
De Deltabeslissing Zoetwater is gericht op het voorkomen van overlast en schade door 
zoetwatertekorten bij extreme droogte.  
Prinsjesdag 2014 betekende de start van een nieuwe fase in het proces van het 
Deltaprogramma Zoetwater, dan start namelijk de samenwerking voor de uitvoering 
van maatregelen om knelpunten te voorkomen. De regionale maatregelen worden 
zoveel mogelijk onder eigen verantwoordelijkheid van de regio uitgevoerd. Voor HDSR 
betekent dit dat gestart moet zijn met de uitvoering van de 1e fase van de Kleinschalige 
Water Aanvoer Plus (KWA+) voor 2021. Hierdoor is een vergroting van de doorvoer 
naar West-NL in droge periodes van de huidige 7 m3/s naar 15 m3/s mogelijk.  
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Uitgangspunt is dat de financiering van de investering uit de Rijksbegroting plaats vindt. 
In 2015 wordt een nadere verkenning uitgevoerd, zodat uiterlijk in 2016 met de 
gebiedsgerichte voorbereiding van de uitvoering van de 1e fase kan worden begonnen. 
. 
Tabel 8 Kosten en opbrengsten programma Beperking gevolgen klimaatverandering 
  Realisatie Begroting Begroting 

 2013 2014 2015 

Beperking gevolgen klimaatverandering   na 1e BW  

Kosten       

Rentekosten                4               27                    8  

Afschrijvingskosten              11               74                  40  

Personeelskosten          1.552           1.664              2.118  

Overige kosten             970           1.917                 801  

        

Totaal kosten          2.537           3.682              2.967  

        

Overige opbrengsten       

Overige opbrengsten             506             840                  74  

        

Totaal overige opbrengsten             506             840                  74  

        

Saldo kosten en overige opbrengsten          2.031           2.842              2.894  

Bedragen zijn in duizenden euro ‘s 

 
Toelichting op financiële verschillen begroting 2014 – begroting 2015: 
Het saldo van de kosten en opbrengsten van dit programma blijft nagenoeg ongewijzigd. 
Door het beëindigen van tijdelijke, (mede door derden)  betaalde projecten zoals de  
Zoetwaterproblematiek Midden Nederland dalen zowel de kosten als de opbrengsten. 

3.2.3 Bezuinigingen thema Voldoende water, droge voeten 
 
Conform de besluitvorming bij de voorjaarsnota 2014 zijn de bezuinigingen in het  
watersysteembeheer van € 1 miljoen op baggeren en maaien verwerkt. De dotatie aan 
de nieuwe voorziening “toestandsafhankelijk watersysteemonderhoud” is met dit bedrag 
verminderd ten opzichte van de bedragen die in 2014 voor baggeren, maaien en 
exotenbestrijding beschikbaar waren.  
 
Voor het jaar 2016 en verder worden de nog benodigde € 1,2 miljoen aan bestuurlijke 
bezuinigingen ingevuld door een aanvullende bezuiniging van € 1 miljoen op baggeren 
en maaien. De nog resterende bezuiniging van € 0,2 miljoen per jaar vanaf 2016 wordt 
aangegeven in de voorjaarsnota 2015 maar hoeft niet noodzakelijkerwijs in het 
watersysteem gevonden te worden. 
Daarnaast beschouwt het waterschap in 2015 nader welke kosten in het waterbeheer 
niet vanzelfsprekend voor rekening van het waterschap zijn. Bijvoorbeeld: kosten die 
veroorzaakt worden door werkzaamheden en activiteiten die niet strikt tot de 
taakuitoefening van het waterschap behoren en die doorberekend kunnen worden aan 
partijen die baat hebben bij deze werkzaamheden. Zo wordt onderzocht of de kosten 
van exotenbestrijding voor rekening van andere partijen gebracht kan worden. 
Volledigheidshalve wordt hier gemeld dat over Waterakkoord Sluis Bodegraven overleg 
wordt gevoerd met Hoogheemraadschap Rijnland. Gelet op dit lopende overleg kunnen 
de financiële effecten hiervan nog niet in deze begroting 2015 worden verwerkt.  
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3.3 Schoon Water 

3.3.1 Programma Kwaliteit van het oppervlaktewater 
 
Binnen het programma Kwaliteit van het oppervlaktewater zorgen we voor een goede en 
gezonde waterkwaliteit (zowel chemisch als ecologisch). We zorgen ervoor dat de 
kwaliteit voldoet aan de eisen, die daarvoor zijn gesteld. Leidend bij het behouden van 
een goede waterkwaliteit en het verbeteren van de waterkwaliteit, waar die nog niet 
voldoet, is het maatregelprogramma dat wordt uitgevoerd om te voldoen aan de 
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). 2015 is een overgangsjaar waarin we 
voorbereidingen afronden voor de start van een nieuw maatregelprogramma in 2016, en 
waarin we nog volop bezig zijn met het uitvoeren van maatregelen uit het lopende 
maatregelprogramma. Aan een groot aantal maatregelen van het nieuwe programma 
wordt nu al gewerkt, zoals het emissiebeheerplan, de impulsregeling stedelijk water en 
het beheerprogramma (afstemming van het huidige watersysteemonderhoud op de 
doelen van de KRW). Om het nieuwe maatregelprogramma compleet te maken zijn in 
2015 drie trajecten in het bijzonder van belang: 

 De studie naar de invloed van het rwzi-effluent van de eigen rwzi’s op de 
kwaliteit van het ontvangende water wordt in 2015 afgerond. Daarna wordt 
bezien of extra maatregelen noodzakelijk zijn; 

 De pilots voor groenblauwe diensten worden omgezet naar concrete 
maatregelpakketten die in uitvoering worden gegeven aan gebiedscollectieven 
(start van de uitvoering in 2016); 

 Voor de doelen die gelden voor overig water wordt in 2015 een toetsingskader 
opgesteld waaraan maatregelen voor de periode 2016-2021 kunnen worden 
getoetst 

 
Tabel 9 Kosten en opbrengsten programma kwaliteit van het oppervlaktewater 
  Realisatie Begroting Begroting 

 2013 2014 2015 

Kwaliteit van het oppervlaktewater  na 1e BW  

Kosten       

Rentekosten              25               36                  25  

Afschrijvingskosten              45               67                  52  

Personeelskosten          2.221           1.311              1.242  

Overige kosten          1.954           1.295              1.545  

        

Totaal kosten          4.245           2.709              2.864  

        

Overige opbrengsten       

Overige opbrengsten             290             333                 247  

        

Totaal overige opbrengsten             290             333                 247  

        

Saldo kosten en overige opbrengsten          3.955           2.376              2.618  

Bedragen zijn in duizenden euro ‘s 

 

Toelichting op financiële verschillen begroting 2014 – begroting 2015: 
De stijging van de overige kosten wordt veroorzaakt doordat de uitwerking van KRW 
maatregelen niet meer geheel als investeringsprojecten worden uitgevoerd maar ook 
door het verstrekken van gerichte exploitatiebijdragen. 
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3.3.2 Programma Zuiveringsbeheer 
 
Een belangrijk onderdeel van het programma Schoon Water is het zuiveren van 
afvalwater. Het zuiveren van afvalwater doen we volgens wet- en regelgeving en we 
voldoen aan de ons opgelegde normen. Het zuiveren van afvalwater is een 
bedrijfsmatige activiteit. Wij willen de zakelijkheid, professionaliteit en de 
slagvaardigheid verhogen. Daarom wordt de organisatie van het zuiveringswerk 
omgevormd naar een resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE). De werkzaamheden 
van deze eenheid worden beschreven in hoofdstuk vijf. 

 
Project rwzi Utrecht 
Dit project is omvangrijk en complex, ook in financiële zin. Het project is daarom buiten 
de bestaande organisatie gepositioneerd. Na afronding zal het resultaat van dit project 
weer worden ondergebracht in de RVE zuiveringsbedrijf. 
Beoogd wordt dat in 2014 door het Algemeen Bestuur een richtinggevend besluit wordt 
genomen voor de sliblijn en de waterlijn. In de jaren 2015 tot 2019 geldt een 
overgangsnorm voor lozing op de Vecht. Vanaf 2019 zal de rwzi Utrecht definitief aan 
de strengere lozingseisen moeten voldoen. Voor de Nereda proefinstallatie wordt een 
passende (her)bestemming gezocht 
 
Winnet / besparingsopgave 
Als waterschap hebben wij een ambitie voor de besparingsopgave in Winnet-verband 
vastgesteld op totaal € 6,1 miljoen vanaf 2020. Van deze ambitie is voor 2010 al € 1,5 
miljoen gerealiseerd. Na 2010 moet nog € 4,6 miljoen gerealiseerd worden. Te zien is 
dat door de huidige bezuinigingen de uitgaven ten opzichte van 2010 zijn gedaald. Wij 
liggen op koers om de vastgestelde ambitie in 2020 te behalen.  
 
 
Tabel 10 Overzicht begroting 2015 Zuiveringsbeheer 
   Realisatie   Begroting  Begroting 

 2013 2014 2015 

Zuiveringsbeheer    na 1e BW    

Kosten       

Rentekosten          6.938           6.722              5.134  

Afschrijvingskosten        17.100         17.566            17.161  

Personeelskosten          4.567           4.345              4.603  

Overige kosten        17.953         17.344            18.803  

        

Totaal kosten        46.558         45.977            45.701  

        

Overige opbrengsten       

Overige opbrengsten          2.106           2.008              2.141  

        

Totaal overige opbrengsten          2.106           2.008              2.141  

        

Saldo kosten en overige opbrengsten        44.452         43.969            43.560  

Bedragen zijn in duizenden euro ‘s 

 

Toelichting op financiële verschillen begroting 2014 – begroting 2015: 
Het rentevoordeel op dit programma bestaat uit meerdere componenten. De hoofdreden 
is de verlaging van de rentekosten die wij aan financiële instellingen moeten betalen als 
gevolg van de ontvangen bijdrage voor de overdracht van de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel (GHIJ). De bespaarde rente (de rente die aan de reserve van de 
GHIJ wordt toegevoegd) wordt onder overige kosten ten laste van de programma’s 
gebracht. 
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Ook dalen de kapitaallasten als gevolg van lagere investeringsuitgaven in de afgelopen 
jaren. De kosten stijgen op onderdelen door de opstartkosten voor het project rwzi 
Utrecht en een hogere bijdrage voor de anti-afhaakregeling. 
In de totale kosten en opbrengsten van het programma zuiveringsbeheer zijn de kosten 
en opbrengsten van de RVE Zuiveringsbedrijf opgenomen. De kosten behorende bij de 
RVE zuiveringsbedrijf zijn specifiek opgenomen in hoofdstuk vijf. 

3.4 Bestuur, middelen en maatschappij 

3.4.1 Verkiezingen 2015 
 
De verkiezingen voor een nieuw Algemeen Bestuur vinden plaats op 18 maart 2015. 
Anders dan de vorige waterschapsverkiezingen (stemmen per brief) zijn de verkiezingen 
nu tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De verkiezingen worden 
grotendeels door de gemeenten georganiseerd.  
De kosten voor de waterschapsverkiezingen worden door de waterschappen 
gezamenlijk opgebracht. De kosten voor deze verkiezingen zijn aanzienlijk hoger dan 
die van de vorige verkiezingen.  Waren de vorige verkiezingen €1,43 per 
kiesgerechtigde, nu dragen de waterschappen €1,84 per kiesgerechtigde bij aan de 
organisatie van de verkiezingen. Door het Algemeen Bestuur is een bedrag van €1,290 
miljoen beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en uitvoering van de verkiezingen. 
De dekking komt uit de bestemmingsreserve verkiezingen. Aangezien de verkiezingen 
duurder zijn dan verwacht, wordt er een extra bedrag van  
€ 0,490 miljoen toegevoegd dat ten laste zal worden gebracht van het resultaat van de  
jaarrekening 2014. Vanaf 2015 wordt de jaarlijkse toevoeging aan de 
bestemmingsreserve waterschapsverkiezingen verhoogd tot € 0,320 miljoen. Deze 
hogere bijdrage is in de begroting 2015 verwerkt. 

3.4.2 Lastendruk 
 
Recent is in unieverband gemeld dat het proefproces inzake aanwijzing van wat wel en 
niet als natuurterrein mag worden beschouwd zijn ontknoping nadert. 
Bij de instelling van het lage watersysteemtarief natuur hebben de waterschappen zich 
op het standpunt gesteld dat de terreinen met agrarische functie in bezit van 
natuurbeheerders het gewone tarief voor ongebouwd moeten betalen. HDSR doet dat 
ook. Wat eventueel de consequenties van de uitkomst van dit proefproces voor de 
waterschappen en meer specifiek HDSR zijn is nu nog niet bekend. In deze begroting 
2015 wordt volstaan met melding van het feit dat dit speelt. Zodra hierover concrete  
informatie beschikbaar is wordt deze aan het Algemeen Bestuur aangeboden. 

3.4.3  Social Return en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

 

Door het Algemeen Bestuur is in juli 2014 besloten om aan social return beleidsmatig 

gerichter en actiever invulling te geven. Hiervoor heeft het dagelijks bestuur een daartoe 

strekkende motie overgenomen. In 2015 wordt hier invulling aan gegeven door met 

name bij aanbestedingen dit aspect, waar mogelijk, concreet in te brengen. 

 

Ook met betrekking tot het personeelsbeleid wordt zichtbaar gemaakt welke 

inspanningen/resultaten HDSR als organisatie op dit gebied levert. Hierover wordt in de 

bestuursrapportages gerapporteerd. 

Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat één en ander bezien wordt in het licht 

van een verdere realisatie van bezuinigingen en een daaraan gerelateerde krimp van de 

formatieomvang.  
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Ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is door het 
Algemeen Bestuur de wens aangegeven bij investeringsvoorstellen in het vervolg het 
MVO - aspect nadrukkelijker te behandelen in bestuursvoorstellen. Dit door in 
bestuursvoorstellen het aspect MVO apart te benoemen en door bijvoorbeeld  
alternatieven die buiten de reguliere terugverdientijd vallen zichtbaar(der) te maken.  
Over de resultaten van de uitvoering van het beleid met betrekking tot social return in 
2015 wordt gerapporteerd bij de eerste en tweede bestuursrapportage 2015 en het 
jaarverslag 2015. 
 
De investeringsvoorstellen worden in lijn met de wens vanuit het Algemeen Bestuur om 
meer aandacht te geven aan het MVO aspect in het vervolg op deze wijze ingevuld en 
ter besluitvorming aangeboden. 

3.4.4 Eigendommenbeheer 
 
Het waterschap heeft diverse eigendommen in haar bezit. Vrijwel al deze eigendommen 
vervullen een rol ten behoeve van de taken van het waterschap (waterkeringen, kades, 
watergangen, zuiveringsinstallaties, etc.) of hebben daarmee een rechtstreekse 
functionele relatie (bijvoorbeeld kantoor, (dienst)woningen, loodsen en werkplaatsen). 
 
Binnen het eigendommenbeheer hebben twee zaken in 2015 bijzondere aandacht. 
 
1. Voor de gronden in eigendom van het waterschap beschouwen we in 2015 welke  
    het waterschap in eigendom wil hebben (en houden) en welke ze eventueel wil 
    afstoten (strategische waarde van gronden); 
2. Daarnaast voeren we het in 2014 opgestelde beleid ten aanzien van de 
    opbrengsten van de verkoop en inkomsten van verhuur c.q. pacht van eigendommen 
    uit.  
 
Hoofdlijn van dit beleid is de opbrengsten en inkomsten van de dienstwoningen te 
labelen en beschikbaar te houden voor kosten en investeringen welke aan 
dienstwoningen en vastgoed voor huisvesting van werknemers (onderhoud en bouw van 
bijvoorbeeld loodsen) te relateren is. Deze kosten en opbrengsten staan daarbij geheel 
los van investeringen in kantoorgebouwen, waterstaatswerken of rwzi’s. 

3.4.5 Bestuursakkoord Water (Winnet) 
 
Het bestuursakkoord Water (2011) vraagt van gemeenten en waterschappen om 
intensiever samen te werken en de afvalwaterketen (riolering en zuivering) te beheren 
‘als ware het één systeem’. Landelijk is de doelstelling om € 380 miljoen aan kosten te 
reduceren. Het door Winnet opgestelde regionaal afvalwater beleid (RAB) geeft invulling 
aan deze taakstelling.  

3.4.6 Digitale dienstverlening 

 
Digitale dienstverlening is een onderdeel van de totale dienstverlening. In de 
voortgaande digitalisering van de maatschappij heeft het waterschap zowel een opgave 
en zijn er kansen met een eigen digitaal gezicht en een digitaal kanaal. Het waterschap 
bouwt daar gestaag en pragmatisch aan. Met de website is een modern digitaal gezicht  
‘voor UW WATERSCHAP’ gerealiseerd met digitale bestel- en transactiemogelijkheden.  
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Sinds medio 2014 worden vergunningen door De Stichtse Rijnlanden volledig digitaal 
geproduceerd, ondertekend, gepubliceerd en gearchiveerd. In 2015 maken we het 
zaaksysteem breder operationeel voor digitale dienstverlening in de kantooromgeving. 
Aanvullend zijn ICT - voorzieningen gepland voor de mobiele dienstverlening in het veld 
voor buitenmedewerkers. 
 
Ondertussen zijn 10 van de 19 relevante Nationaal Uitvoeringsprogramma E-overheid 
(NUP)-bouwstenen gerealiseerd. Voor 2015 zijn DigiD, e-Herkenning, Digikoppeling en 
aansluiting op Basis Registratie Ondergrond voorzien. Daarna resteren, tot het einde 
van het programma ‘digitaal 2017 er’ nog vijf te implementeren NUP-bouwstenen.  
 
Zo eenvoudig als het klinkt, zo complex is de opgave en de context die er mee gepaard 
gaat. In 2014 is een Nationaal Commissaris Digitale Overheid benoemd, ‘… als 
overheidsbrede regisseur. De digitale infrastructuur moet net zo structureel opgezet 
worden als de fysieke infrastructuur (wegen-, spoor- en waternetwerk). De Digitale 
Overheid staat voor een betere (digitale) dienstverlening van de overheid aan burgers 
en bedrijven. Deze dienstverlening moet voldoen aan belangrijke eisen op gebieden als 
privacy, veiligheid en het voorkomen van fraude.’ 
 
Ook in 2014 is het ministerie van Infrastructuur en Milieu gestart met de ontwikkeling 
van een nieuw digitaal stelsel: de ‘Laan van de Leefomgeving’, voor de Omgevingswet 
en dus relevant en dwingend voor de waterschappen. Het gaat om één infrastructuur 
voor informatie die ligt opgeslagen bij alle overheidsdiensten en in databases, zoals de 
basisregistraties, het natuurloket en de registers van de milieudiensten. Het stelsel gaat 
circa €100 miljoen kosten en moet tussen 2018 en 2024 stapsgewijs in werking treden.‘ 
Het moet ook een vervangend systeem opleveren voor het Omgevingsloket Online, dat 
te ingewikkeld blijkt. 
 
Om in deze context sturing te geven wordt, in lijn met de aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie, vóór het 2e kwartaal van 2015 een visienotitie digitale 
dienstverlening opgesteld en ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.  
De visie bevat de ontwikkelingen, de wensbeelden, de koers en een meerjarige 
programmering (tempo en middelen) voor de verdere ontwikkeling van de e- 
dienstverlening, in de context van onze dienstverlening. 

3.4.7 Cultuurhistorie 
 
Het waterschap blijft inzetten op behoud van cultuurhistorie op waterstaatkundig gebied. 
Eind 2014 wordt de evaluatie van het tot nu toe gevoerde beleid vastgesteld. De voor 
cultuurhistorie beschikbare budgetten blijven in deze begroting ongewijzigd ten opzichte 
van voorgaande jaren. In 2015 wordt gestart met de uitvoering van een nieuw 
beheerprogramma cultuurhistorie. 

3.4.8 Organisatorische bezuinigingen 

De bezuinigingen zoals opgenomen in de voorjaarsnota 2014 zijn in deze begroting 

2015 voor een totaalbedrag van  € 1,5 miljoen (bestuurlijk € 1 miljoen en ambtelijk  

€ 0,5 miljoen) verwerkt. Dit als onderdeel van de bij de begroting 2014 vastgestelde 

oplopende bezuinigingstaakstelling van € 5 miljoen structureel. Deze 

bezuinigingstaakstelling moet in het kader van het streven naar kostendekkende 

tarieven uiterlijk gerealiseerd zijn in 2016. In februari 2014 is al invulling gegeven aan 

het  eerste deel van de € 1 miljoen aan bezuinigingsmaatregelen. Deze maatregelen zijn 

structureel van aard en zijn in deze begroting 2015 verwerkt. De ambtelijke 

efficiencytaakstelling van € 1,3 miljoen vanaf 2016 wordt naar programmaniveau 

uitgewerkt in de voorjaarsnota 2015. 
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Tabel 11 Bezuinigingen jaren 2014 - 2016 

 Bezuinigingen per jaar 
jaar 
2014 

jaar 
2015 

Jaar 
2016 

        

ambtelijke bezuinigingen      1.000  500       1.300  

bestuurlijke 
bezuinigingen - 1000       1.200  

totaal      1.000       1.500        2.500  

cumulatief      1.000       2.500        5.000  

Bedragen zijn in duizenden euro ‘s 

 

Onder het programma bestuur middelen en organisatie worden de kosten en 
opbrengsten inzichtelijk gemaakt verdeeld over twee programma’s nl. het programma 
Lastendruk en het programma Bestuur en Organisatie. De kosten en opbrengsten zijn 
onderstaand weergegeven. 
 
Tabel 12 Kosten en opbrengsten programma Lastendruk 
  Realisatie Begroting Begroting 

 2013 2014 2015 

Lastendruk  na 1e BW  

Kosten       

Rentekosten               -                  -                     -    

Afschrijvingskosten               -                  -                     -    

Personeelskosten             899               84                   -    

Overige kosten          3.245           3.617              3.603  

        

Totaal kosten          4.144           3.701              3.603  

Overige opbrengsten       

Overige opbrengsten             693                -                     -    

        

Totaal overige opbrengsten             693                -                     -    

        

Saldo kosten en overige opbrengsten          3.451           3.701              3.603  

Bedragen zijn in duizenden euro ‘s 

 
Tabel 13 Kosten en opbrengsten programma Bestuur en Organisatie 
   Realisatie   Begroting   Begroting  

 2013 2014 2015 

Bestuur en Organisatie    na 1e BW    

Kosten       

Rentekosten             343             252                 227  

Afschrijvingskosten          1.081             793                 894  

Personeelskosten          8.777           7.880              7.609  

Overige kosten          6.901           5.871              8.269  

        

Totaal kosten        17.102         14.796            16.999  

        

Overige opbrengsten       

Overige opbrengsten        40.763           1.637              1.662  

        

Totaal overige opbrengsten        40.763  1.637              1.662  

        

Saldo kosten en overige opbrengsten 
       

23.661-        13.159            15.337  

Bedragen zijn in duizenden euro ‘s 
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Toelichting op financiële verschillen begroting 2014 – begroting 2015: 
De stijging van de lasten van € 2,2 miljoen voor dit programma heeft twee oorzaken: 

 de uitgaven die in 2015 worden geraamd voor de uitvoering van de verkiezingen 
(afgerond € 1,2 miljoen). Met deze uitgaven is rekening gehouden door de 
onttrekking uit de bestemmingsreserve. 

 diverse algemene kosten zijn in het kader van de efficiencytaakstelling centraal 
geraamd en vallen daardoor onder dit programma. Deze kosten zijn in 
voorgaande jaren op andere programma’s begroot. Dit betreft kosten zoals 
algemene contributies, vergaderkosten, advertentiekosten, computerservices en 
overige diensten derden. Door het centraal beheren van de kosten worden 
efficiencyvoordelen nagestreefd. 
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4. Organisatieontwikkeling 
 
In navolging van de begroting van 2014 staat in 2015 bij organisatieontwikkeling de 
efficiency en effectiviteit centraal. Voor de uitvoering van waterschapstaken hoort het 
bestuur een moderne, slagvaardige, flexibele en zakelijke organisatie ten dienste te 
hebben.  
 
Modern en slagvaardig 
De organisatie van ons waterschap is in beweging. Om duurzaam te komen tot een 
moderne en slagvaardige organisatie zijn verschillende zaken belangrijk. Zo zijn wij 
continu bezig met het verbeteren van bedrijfsprocessen met behulp van ons KAM 
systeem. Daarnaast zal asset management in toenemende mate het uitgangspunt zijn. 
Dit is te zien in de beleidsinhoudelijke hoofdstukken. Als voorbeeld wijzen we op het 
instellen van een voorziening voor toestandafhankelijk onderhoud uit paragraaf 3.2.1.  
 
Investeringen zijn veelal gebaseerd op groot onderhoudsplannen (GOP’s). Daar waar 
dat nog niet gebeurd is, zoals bijvoorbeeld bij ICT en bij zuiveringen, gaan we dit ook 
doen. 
  
Omdat we vanaf 2015 zien dat de investeringsopgave voor ons waterschap groter wordt 
door het uitvoeren van werkzaamheden voor de rwzi Utrecht, de Project Overstijgende 
Verkenning Centraal Holland en al te treffen voorbereidingen voor de start van het 
project Zoet Water, werken we nu al nadrukkelijk aan onze projectorganisatie. We willen  
deze zo in richten dat een groter volume (in zowel geldcapaciteit als daarvoor specifiek 
gevraagde arbeidscapaciteit) aan projecten gerealiseerd kan worden.  
In hoofdstuk zeven wordt ingegaan op de investeringen met een plafond van € 30 
miljoen. In de nabije toekomst komen daar naar verwachting substantiële investeringen 
bij: de rwzi Utrecht, de Gekanaliseerde Hollandse IJssel, KWA plus vanuit het 
Zoetwaterprogramma en mogelijke investeringen in de Lekdijk vanuit Centraal Holland. 
Belangrijk nieuw element in tenminste twee van deze grote projecten is de invulling van 
de toezichtstructuur vanuit het Rijk. De projecten vragen van ons een andere aansturing 
dan we tot nu toe gewend zijn, waarbij omgevingsmanagement steeds belangrijker zal 
worden. De organisatie zal zich op dit punt verder moeten aanpassen en 
professionaliseren.  
 
Net als bij veel andere waterschappen gaat het bij het investeren in de kwaliteit van de 
organisatie om de zogenaamde Integraal Project Management (IPM) rollen. Deze zijn 
nodig om grote projecten en programma’s kwalitatief hoogwaardig uit te voeren.  
Projectbeheersing is hierbij een belangrijk aandachtspunt. In toenemende mate wordt er 
door de organisatie dan ook programmatisch gewerkt. Daarnaast zet het waterschap in 
op een organisatiebreed opleidingsprogramma, waarin de in dit hoofdstuk genoemde 
zaken prioriteit krijgen. Verder geven we nadere invulling aan informatiemanagement. 
 
Flexibel 
In de voorjaarsnota is aangegeven dat de toekomst zich steeds minder goed laat 
voorspellen. Ook zonder bezuinigingen zouden we aan het werk gaan om een meer 
flexibele organisatie te krijgen. Een organisatie die effectief kan inspelen op zaken die 
zich gaan voordoen. Naast de economische crisis van de afgelopen jaren wordt ook wel 
aangegeven dat er zich in sommige opzichten een andere, meer maatschappelijke crisis 
afspeelt. In een samenleving waar kennis niet meer schaars is, netwerken leidend 
worden en mensen zelf meer en meer het heft in handen nemen, kunnen we als 
overheidsorganisatie niet stil zitten en toekijken.  
De organisatie zal meer flexibel moeten worden.  
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Een flexibele organisatie is veel beter in staat om op veranderingen in te spelen. Om dit 
te bereiken wordt er in 2015 ingezet op talentontwikkeling en mobiliteit van onze 
medewerkers. Welke talenten hebben medewerkers en waar kunnen ze die het beste 
inzetten voor de organisatie?  
 
Zakelijk 
De crisis van de afgelopen jaren lijkt op zijn retour te zijn maar we zijn er nog niet. Ook 
bij De Stichtse Rijnlanden leidt dit de komende jaren nog tot ingrijpende bezuinigingen. 
In de periode 2009 tot en met 2013 is door meerdere ombuigingsvoorstellen en 
bezuinigingskaarten besloten om voor € 10,5 miljoen op de organisatie te bezuinigen. 
Bij de vaststelling van de begroting 2013 is er bovenop de ombuigingen opnieuw een 
bezuiniging ingezet vanaf 2014 voor totaal € 5 miljoen waarvan de helft door 
efficiencymaatregelen moet worden ingevuld. Voor 2015 betreft dit een bedrag van  
€ 0,5 miljoen en in 2016 komt daar structureel nog een bedrag van €1.3 miljoen bij.  
De vraag waar en hoeveel de organisatie nog aan bezuinigingen kan leveren in relatie 
tot de gestelde ambities, doelen en taken is in dit licht relevant.  
 
Bij het zoeken naar additionele bezuinigingsmogelijkheden gaan we onze keuzes in 
2015 onder andere baseren op benchmarkgegevens met andere waterschappen. Eind 
2014 verwachten we hier vanuit een gemeenschappelijk benchmarkonderzoek onder 
alle waterschappen meer zicht op te hebben. Daarnaast blijft de focus liggen op het 
behalen van inkoopvoordelen, vereenvoudiging van werkprocessen en het daarmee 
verminderen van bureaucratie. Met het oog op het bedrijfsvoeringsprincipe van de 3 K’s 
(sturing op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid) staat het behouden en mogelijk verder 
uitbouwen van samenwerking met andere waterschappen of regio-overheden  
prominent op de agenda. Het benaderen van muskusrattenbeheer en het 
zuiveringsbeheer als resultaat verantwoordelijke eenheden past ook in die meer 
zakelijke lijn. 
 
ICT (GOP)-ontwikkelingen 
Binnen overheidsorganisaties en ook binnen onze organisatie heeft ICT een grote vlucht 
genomen en is veel meer geworden dan kantoorautomatisering en geïsoleerde 
procesautomatisering (processturing zuiveringen, peilbeheer, etc).  
Dit is een logisch en verklaarbaar transitieproces, omdat informatietechnologie (IT) zich 
razendsnel heeft ontwikkeld en ‘Informatievoorziening’ voor de uitvoering van onze 
taken een veel strategischer vraagstuk is geworden. Informatietechnologie komt meer 
dan nu het geval is dichter bij het primaire proces te liggen. 
 
De rol van informatie is sterk aan het veranderen en dient veel meer tot een belangrijke 
taak van het waterschap te worden gerekend. Waar het waterschap tot nu toe vooral 
informatie intern deelde die uit het eigen primaire proces afkomstig was, maken wij 
steeds meer informatie vanuit onze expertise die bedoeld is voor andere partijen. 
Voorbeelden hiervan zijn de basisregistraties zoals de  basisregistratie grootschalige 
topografie (BGT) en de basisregistratie ondergrond (BRO), waarin het waterschap 
bronhouder is voor informatie die anderen gebruiken. De rijksoverheid zet met ‘de Laan 
voor de Leefomgeving’ in op het per 2020 beschikbaar zijn (‘open data’) van alle 
informatie over ruimtelijke inrichting en vergunde (bedrijfs-)activiteiten, met 
‘informatiehuizen’ voor water, lucht, veiligheid, bodem, etc. Het belang van een goed 
georganiseerd gegevensbeheer (beheerregister voor o.a. waterstaatswerken, maar ook 
voor vergunde activiteiten, gemelde incidenten en inspectieresultaten) is daarmee 
enorm toegenomen. 
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Procesautomatisering was in het verleden een apart vakgebied dat zich grotendeels 
afspeelde buiten het zicht van ICT van het hoofdkantoor. Inmiddels groeien deze 
terreinen naar elkaar toe en zien we dat dezelfde belangrijke vragen zich op beide 
terreinen voordoen. Voorbeelden hiervan zijn: slim(mer) water beheren met I-
technologie, informatieveiligheid, etc. Deze ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de 
organisatie van de ICT en de ICT-voorzieningen van het waterschap. Dit vergt overzicht 
en ordening op informatiehuishouding en ICT in de bedrijfsprocessen en een andere 
sturing.  
 
De snelle veranderingen maken dat het waterschap de komende jaren stevig moet 
investeren in vernieuwing van ICT-systemen en ook in voldoende structurele capaciteit, 
kennis en slagkracht om automatisering en informatievoorziening op dit structureel 
hogere niveau te realiseren.  
 
Dit betekent dat in de komende jaren structureel formatie moet worden vrijgemaakt voor 
informatiemanagement en –projectcapaciteit. Om te beginnen wordt in 2015 voor een 
bedrag van €125.000 ingezet om deze transitie en slagkracht in de informatie-
voorziening te maken en te verstevigen. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijke 
samenwerkingsvormen met andere (regionale) overheden. 
 
In het meerjarenplan (GOP-ICT) wordt de richting en prioritering van de noodzakelijke 
(vervangings)investeringen en uitgaven ten behoeve van het ontwikkelen en beheren 
van systemen, netwerken, onderhoud hardware en benodigde licenties inzichtelijk 
gemaakt. In 2015 wordt het GOP-ICT in het Algemeen Bestuur vastgesteld. 
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5. Resultaat verantwoordelijke eenheden 
 
In deze begroting worden het muskusrattenbeheer, het zuiveringsbedrijf en het 
samenwerkingsverband Winnet opgevoerd als resultaatverantwoordelijk eenheden 
(RVE). Een RVE is een organisatie- onderdeel binnen het waterschap dat - op basis van 
vooraf afgesproken normen (zuiveringsbedrijf) of op basis van een overeenkomst 
namens meerdere deelnemers als gastheer optreedt (Winnet en MRB) - een 
gespecialiseerde dienst levert. 

5.1 Muskusrattenbeheer 
De zes deelnemende waterschappen brengen met ingang van 1 januari 2012 in dit 
samenwerkingsverband hun wettelijke taak “voorkoming van schade aan 
waterstaatswerken veroorzaakt door muskus- en beverratten” ten uitvoer. Deze 
gezamenlijke overeenkomst van kosten voor gemene rekening, is nu aangegaan voor 
de duur van vier jaar (2012-2015) met de intentie van partijen tot het aangaan van een 
overeenkomst voor onbepaalde tijd. In de overeenkomst is vastgesteld dat de 
samenwerking tijdig geëvalueerd wordt door de deelnemende partijen. Deze evaluatie 
vindt plaats in 2015.  
  
De beleidskaders voor de uitvoering van het Muskusrattenbeheer zijn in de Beleidsnota 
MRB 2012-2015 opgesteld. In deze beleidsnotitie zijn de visies van de besturen en de 
aanbevelingen betreffende de te behalen effectiviteit en efficiency uit de business case 
van Price Waterhouse Cooper (2011) uitgewerkt en gekwantificeerd. 
 
Samenwerking vormt de basis van de beheerstrategie, tussen de rayons, met de 

waterschappen en op landelijk niveau. Aan de hand van de reeds behaalde 

praktijkresultaten worden de beheerstrategieën voortdurend uitgebouwd en verfijnd. 

Hierin werken we binnen de Unie van Waterschappen intensief samen met de zeven 

andere beheerorganisaties in Nederland  om met behulp van de inzet van  professionele 

medewerkers de populatie van muskus- en beverratten zo klein mogelijk te houden. De 

werkwijze is gebaseerd op strenge richtlijnen voor diervriendelijkheid en de landelijke 

gedragscode.  

 

Veldproef 

In 2013 is op initiatief van de Unie van Waterschappen een 3-jarig wetenschappelijk 

landelijk onderzoek opgestart om de effectiviteit van muskusrattenbeheer te bepalen:  

‘de Veldproef’. In dit onderzoek wordt de schade veroorzaakt door muskusratten 

geregistreerd bij verschillende ureninzet en vang - strategieën op diverse soorten 

bodemgesteldheid in verschillende landelijke proefvakken. Effecten van onder andere 

preventieve maatregelen, seizoensbestrijding en objectbestrijding worden hierin 

meegenomen. MRB doet actief mee met de Veldproef in samenwerking met de 

betrokken keringenbeheerders van de diverse waterschappen. 

 
Begroting 2015 en Meerjarenraming 2016 - 2018 
In de begroting 2015 zijn alle efficiency maatregelen c.q. ombuigingen verwerkt en de 
vervangingsuitgaven van het materieel zijn in de exploitatie opgenomen.  
De vervanging van het rijdend en varend materieel is verwerkt in de materiële lasten en 
is onderdeel van een terughoudend aankoop- en inhuurbeleid om overschrijdingen van 
de begroting te voorkomen.  De uitgaven voor de leaseauto’s zijn structureel. In 2015 
dalen deze kosten vanwege de omzetting van een aantal duurdere (overgekomen) 
contracten van de provincie naar de huidige beheerorganisatie.  
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Vanwege het ontbreken van CAO -afspraken na 1 januari 2014 zijn de personele lasten 
(nog) niet aangepast. De voorziene verlaging van de personeelslasten door afbouw 
inhuur en het niet vervullen van vrijkomende formatie, blijft gehandhaafd. 
 
Tabel 14 Kosten en opbrengsten RVE gemene rekening muskusrattenbeheer 
   Realisatie   Begroting   Begroting  

 2013 2014 2015 

Muskusrattenbeheer GR    na 1e BW    

Kosten       

Rentekosten               -                  -                     -    

Afschrijvingskosten               -                  -                     -    

Personeelskosten          6.550           6.613              6.585  

Overige kosten          3.241           3.358              3.297  

        

Totaal kosten          9.791           9.971              9.882  

        

Overige opbrengsten       

Overige opbrengsten          9.791           9.971              9.882  

        

Totaal overige opbrengsten          9.791           9.971              9.882  

        

Saldo kosten en overige opbrengsten               -                  -     -  

Bedragen zijn in duizenden euro's 

 

Tabel 15 Specificatie te ontvangen bijdragen deelnemers (Dit betreft specificatie van   
bedrag overige opbrengsten begroting 2015)  
 
Specificatie te ontvangen 
bijdragen deelnemers     

  Begroting 2015   

Deelnemer bedrag in € percentage 

Rijnland 2.145 21,70% 

Noorderkwartier 1.847 18,70% 

Amstel, Gooi en Vecht 1.679 17,00% 

Delfland 529 5,30% 

Schieland & de Krimpenerwaard 1.251 12,70% 

Stichtse Rijnlanden 2.432 24,60% 

      

Totaal bijdragen GR 9.882   

Bedragen zijn in duizenden euro's   

 

5.2 Zuiveringsbedrijf 
 
Meer en meer groeit het inzicht dat het proces van het zuiveren van afvalwater feitelijk 
een bedrijfsmatig en op zichzelf staand aan te sturen proces is. Binnen de kaders van 
huidige wet- en regelgeving wordt het proces gestuurd om op alle terreinen (effluent, 
slib, grondstoffen, etc.) een zo goed mogelijk resultaat te krijgen. Bij het te behalen 
resultaat hoort ook een aan de prestaties gekoppeld budget.  
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In 2015 gaat het zuiveringsbedrijf daarom functioneren als een 
resultaatverantwoordelijke eenheid. Om ook in de toekomst op de drie K’s (Kwaliteit, 
Kwetsbaarheid en Kostenbesparing) goed te kunnen blijven presteren is nagedacht over 
verschillende organisatievormen voor het beheer van de zuiveringen.  
 
Hiervoor is in 2014 een quick - scan uitgevoerd. In deze studie is gekeken naar 
ontwikkelingen en trends in de waterketen en maatschappij, alsmede ook naar 
perspectieven om naar het vraagstuk te kijken.  
 
Op basis van deze quick - scan heeft het college besloten om naast de keuze voor een 
resultaatverantwoordelijke eenheid twee andere samenwerkingsvormen verder uit te 
diepen:  
 

1. Samenwerking met andere waterschappen; hiertoe wordt een verkennend 
gesprek gevoerd met waterschap Vallei en Veluwe om te bezien op welke 
gebieden wij synergie kunnen halen uit de samenwerking. 

2. Operationele samenwerking in de waterketen; ervaring opdoen middels een 
pilot. Hiertoe worden verkennende gesprekken gevoerd met de gemeente Lopik 
om uit te werken wat wij als waterschap voor deze gemeente kunnen betekenen.  

 
Ook voor het verder uitdiepen van deze twee samenwerkingsvormen is het van belang 
om een goed functionerende resultaatverantwoordelijke eenheid te hebben met inzicht 
in alle opbrengsten en kosten. Deze zijn aan het einde van dit hoofdstuk opgenomen.   
Hierbij merken we nog op dat daar waar we in dit hoofdstuk ingaan op de 
resultaatverantwoordelijke eenheid zuiveringsbedrijf dit niet geheel los te koppelen is 
van het project rwzi Utrecht.  
In doelstellingen als de bedrijfsvergelijkingen zuiveringsbeheer wordt het presteren van 
de huidige rwzi Utrecht en ook de overgang naar de nieuwe rwzi meegenomen.  
Na volledig gereedkomen van het project is het de lijn dat deze dan weer in de reguliere 
bedrijfsvoering van de resultaatverantwoordelijke eenheid zuiveringsbedrijf wordt 
opgenomen. 
 
Om het zuiveren van afvalwater bedrijfsmatiger te laten plaatsvinden verbeteren we het 
verzakelijken en professionaliseren van de bedrijfsvoering verder. Wij doen dat met een 
strategie gericht op: 
 

 Het maken van en rapporteren over afspraken om resultaten inzichtelijk te 
maken. Om resultaatverantwoordelijk te kunnen zijn moet helder zijn welke 
resultaten verwacht worden, welke middelen beschikbaar/nodig zijn, welke 
(financiële)bewegingsvrijheden er zijn, etc. In een bedrijfsrapportage worden de 
resultaten weergegeven en geëvalueerd. 

 

 Behouden of verbeteren van de positie in de bedrijfsvergelijking 
zuiveringsbeheer (BVZ)  

 
Uit de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer 2012 blijkt dat De Stichtse Rijnlanden 
op een gemiddeld kosten- en prestatieniveau zit. Wat betreft de personele inzet 
zitten we ruim onder het gemiddelde. Ondanks dat het project rwzi Utrecht nog 
niet onder het zuiveringsbedrijf valt, vermelden wij hier dat de uitkomsten van het 
project rwzi Utrecht een belangrijke invloed  op de exploitatie- en kapitaalslasten 
en de personele inzet van het zuiveringsbedrijf hebben. Binnen de stuurgroep 
rwzi Utrecht wordt hier bewust naar gekeken. Door ook kritisch te blijven op de 
resultaten van de overige rwzi’s is de verwachting dat wij onze ‘middenmoot’ 
positie binnen de BVZ minimaal kunnen handhaven. 
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 Handelen vanuit asset management met planmatig- en risico gestuurd dagelijks 
onderhoud en groot onderhoud aan de hand van een plan (GOP) om de laagste 
bedrijfskosten te behalen met een grotere mate van slagvaardigheid.  

 
In de huidige situatie wordt twee jaar voor het einde van de economische 
levensduur een inspectie uitgevoerd om een inschatting te maken van de 
technische levensduur. Aan de hand van deze inschatting wordt groot onderhoud 
ingepland. Door meer te handelen vanuit asset management worden bij een 
inspectie meer gegevens beoordeeld en wordt een zorgvuldiger afweging 
gemaakt tussen prestaties, risico’s en kosten. Door gebruik te maken van een 
GOP wordt er in plaats van tientallen bestuursvoorstellen slechts eenmaal per 
jaar bestuurlijke goedkeuring gevraagd voor groot onderhoudsprojecten. Een 
GOP maakt het mogelijk om zonder toestemming vooraf met projecten te 
schuiven als de omstandigheden dit vragen. Dit in analogie met de andere  
GOP ’s binnen het waterschap. 
 

 Voortdurende herijking van de noodzakelijke zuiveringscapaciteit in relatie tot 
terugdringen/aanpak rioolvreemd water en afkoppelmogelijkheden om 
overcapaciteit te voorkomen. 

 
In de huidige situatie wordt op een drietal momenten beoordeeld of de 
zuiveringscapaciteit van een rwzi voldoende is: bij het uitvoeren van een 
optimalisatiestudie (OAS), bij het doornemen van de jaarlijkse procescijfers en bij 
het opstellen van het programma van eisen bij ingrijpende verbouwingsplannen. 
Door deze procesparameters regelmatig te beoordelen wordt tijdig ingespeeld op 
procesaanpassingen en bijstellingen van eventuele investeringskosten.  
 

 Verhogen aandacht voor innovatie om bedrijfskosten te verlagen. 
 
Door innovatie te benutten kunnen, bij een positieve business case, de 
bedrijfskosten positief worden beïnvloed. Door de intensiteit van externe 
contacten te verhogen, meer deel te nemen aan ondermeer 
begeleidingscommissies van de Stowa en actief deel te nemen aan de Energie- 
en grondstoffenfabriek hebben we beter zicht op mogelijke innovaties. Door de 
risico’s van innovatie goed in beeld te brengen kan een weloverwogen besluit 
genomen worden waardoor de kans op het succesvol toepassen van innovaties 
wordt verhoogd.  

 
Belangrijke ontwikkelingen in 2015 
 
Invoering van het activiteitenbesluit 
Vanaf 2008 is het Activiteitenbesluit van kracht geworden. Doel van de invoering van dit 
besluit is het realiseren van lastenverlichting door vermindering van de regeldruk. De 
invoering is gefaseerd. De eerste fases hebben voor rwzi’s geen consequenties gehad. 
In 2014 hebben we ons gericht op de wijzigingen van de bodembeschermings- 
maatregelen. In 2015 wordt op de onderdelen geluid, geur en effluentnormen een 
inventarisatie gedaan naar de vereiste aanpassingen om in 2017 te voldoen aan het 
Activiteitenbesluit. Deze aanpassingen worden in 2015 en 2016 uitgevoerd. 
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Tabel 16 Overzicht Begroting 2015 Zuiveringsbedrijf 
   Realisatie   Begroting   Begroting  

 2013 2014 2015 

Zuiveringsbedrijf    na 1e BW    

Kosten       

Rentekosten          6.938           6.722              5.134  

Afschrijvingskosten        17.100         17.566            17.161  

Personeelskosten          4.551           4.182              4.440  

Overige kosten        17.642         16.353            17.901  

        

Totaal kosten        46.232         44.823            44.636  

Overige opbrengsten       

Overige opbrengsten          2.106           2.008              2.141  

        

Totaal overige opbrengsten          2.106           2.008              2.141  

        

Saldo kosten en overige opbrengsten        44.126         42.815            42.495  

Bedragen zijn in duizenden euro ‘s 

 
De kosten en opbrengsten van de RVE zuiveringsbedrijf maken onderdeel uit van het 
programma zuiveringsbeheer. De kosten van het zuiveringsbedrijf komen in het totaal 
van het programma overzicht niet als zelfstandig onderdeel terug. 

5.3 Samenwerkingsverband Winnet  
In het Bestuursakkoord Water is afgesproken de doelmatigheid van de afvalwaterketen 
te verhogen door een betere samenwerking tussen de ketenpartners. Om dit te bereiken 
is het regionale platform Winnet opgericht. De Stichtse Rijnlanden treedt op als gastheer 
voor dit samenwerkingsverband.  
Met het ondertekenen van de  samenwerkingsovereenkomst hebben 14 Utrechtse 
gemeenten samen met HDSR zich verbonden aan het beheersen van de kosten, het 
verbeteren van de kwaliteit (dienstverlening) en het verminderen van (personele) 
kwetsbaarheid. De partijen zijn ons waterschap en de volgende gemeenten: Bunnik,  De 
Bilt,  Stichtse Vecht,  Houten,  Lopik,  Montfoort,  Nieuwegein,  Oudewater,  Utrecht,  
Utrechtse Heuvelrug,  Wijk bij Duurstede,  Woerden,  IJsselstein en  Zeist. 
 
In 2014 is door de partners van Winnet het Regionaal AfvalwaterketenBeleid (RAB) 
opgesteld. Het RAB geeft invulling aan de doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water 
namelijk het verminderen van de kostenstijging, het verhogen van de kwaliteit en het 
verminderen van de kwetsbaarheid in de afvalwaterketen. Het RAB bestaat uit 
verschillende thema’s (asset management, hemelwater, grondwater, stedelijk water en 
duurzaamheid) inclusief een meerjarenprogramma dat vanaf 2015 in uitvoering zal 
gaan. Dit programma wordt gecoördineerd door de programmamanager van Winnet in 
samenwerking met de adviesteams van de genoemde thema’s.  
Een belangrijk aspect uit het RAB voor het waterschap is, dat met gemeenten is 
afgesproken dat de hoeveelheid regenwater dat in de afvalwaterketen behandeld wordt, 
niet verder zal stijgen. Dit leidt ertoe dat er niet steeds grotere zuiveringen gebouwd 
hoeven te worden, zoals de afgelopen decennia het geval is geweest. 
 
De totale exploitatie- uitgaven en inkomsten voor het gehele samenwerkingsverband 
voor 2015 zijn geraamd op € 0,25 miljoen. De bijdrage van HDSR bedraagt € 45.000. 
De totale kosten zijn opgenomen in het programma schoon water. 
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6. Prestatie Indicatoren 
 
Om als bestuur te kunnen sturen op de bedrijfsmatige processen, zijn 
sturingsmechanismen nodig. Het waterschap hanteert hiervoor doelstellingen met 
bijbehorende maatregelen en prestatie-indicatoren. Per programma is een aantal 
doelstellingen geformuleerd. De thema’s, programma’s en doelstellingen zijn 
weergegeven in tabel 17. De bijbehorende maatregelen en prestatie-indicatoren (PI’s) 
zijn weergeven in bijlage drie “Prestatie Indicatoren”. 
 
De begroting 2015 bevat in vergelijking met de begroting 2014 minder maatregelen met 
prestatie-indicatoren. Algemene redenen hiervoor zijn: 

 de doelstelling is behaald; 

 de maatregel is uitgevoerd; 

 met de in 2014 opgevoerde maatregel en PI is het niet mogelijk om op de 
doelstelling te sturen; 

 de maatregel is een reguliere taak en de PI is daarmee geen 
sturingsmechanisme voor het bestuur; 

 
Het aantal doelstellingen gaat van 27 terug naar 22. Het aantal maatregelen met 
bestuurlijke prestatie-indicatoren gaat terug van 70 naar 36. Belangrijkste gevolg is dat 
het bestuur weer op het juiste abstractieniveau zicht krijg op de bestuurlijke 
sturingsmechanismen. 
 
Tabel 17 Overzicht PI ‘s 2015 per thema, per programma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veilige dijken 

Voldoende water / 
Droge voeten Schoon water 

Bestuur, middelen 
en maatschappij 

Primaire, regionale en 
overige waterkeringen 

Waterkeringen voldoen aan de 

normen (wettelijk/prov/HDSR) 

Op orde houden van de keringen 

door effectief beheer 

Calamiteitenzorg 

Een doelmatig en doeltreffend 
functionerend calamiteiten-

zorgsysteem 

Beperken 
Muskusrattenschade 

Waterkeringen worden niet door 

muskusratten verzwakt 

Watersysteembeheer 

Regionale verbetering van het 

watersysteem 

Gebiedsgerichte verbetering van 

het watersysteem 

Voorkoming en bestrijding van 
verdroging 

Op orde houden van het 
watersysteem door effectief beheer 

Beperking wateroverlast 

Beperking wateroverlast: regionale 
watersystemen zijn in 2015/2027 
conform lmplementatiestrategie 

Wateropgave Wateroverlast 

Kwaliteit van het 
oppervlaktewater 

Uitvoering KRW maatregelen 

conform WBP 

Vispasseerbaar maken van 

kunstwerken 

Zuiveringsbeheer 

Voldoen aan lozingseisen, 
afnameverplichting en overige 

zaken 

De laagst maatschappelijk 
aanvaardbare kosten in de 
afvalwaterketen 

Benutting grondstoffen uit 

afvalwater 

Lastendruk 

Betere dienstverlening door een 
evenwichtige belastingheffing tegen 
zo laag mogelijke kosten 

Tevredenheid 
belanghebbenden 

Het waterschap is zichtbaar in de 
samenleving en zoekt actief naar 
draagvlak 

Integreren vaarwegbeheer in het 
waterbeheer 

Werken op een dienstverlenende 

en ingeland gerichte wijze 

Vergroting beleving door recreëren, 
cultuur en landschap 

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en duurzaamheid 

Duurzaamheidcriteria worden 
toegepast bij het inkopen en 

aanbesteden 

Bestuur en organisatie 

Een efficiënte en effectieve 
organisatie 
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7. Krediet en investeringsbegroting 2015 
 
Algemeen 
Het doel van dit hoofdstuk is tweeledig: 

1. vaststellen investeringsbegroting 2015; 

2. autoriseren van de kredietvolumes. 

 

Met het vaststellen van de begroting 2015 vervallen alle voorgaande geautoriseerde 

kredietvolumes. 

 

Spelregels en werkwijze 

 

Spelregels 

De spelregels rondom krediettoekenning zijn verankerd in de Verordening beleids- en 

verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Aan de basis van 

een krediettoekenning door het Algemeen Bestuur ligt een zogenaamd geautoriseerd 

kredietvolume. Met het vaststellen van de begroting wordt het kredietvolume 

geautoriseerd. Het kredietvolume is de optelling van de geplande uitgaven in een reeks 

van jaren, waarvan de start van de uitvoering of het moment van aanschaffing in het 

begrotingsjaar is gepland. Overeenkomstig de procedure kredieten vindt de 

krediettoekenning als volgt plaats: 

 Indien een krediet is opgenomen in de begroting en het krediet is kleiner dan 

€ 100.000, wordt het krediet formeel toegekend middels goedkeuring van de 

begroting; 

 Indien een krediet is opgenomen in de begroting en het krediet is groter dan  

€ 100.000, maar kleiner dan € 1000.000, wordt het krediet toegekend door het 

college; 

 Indien een krediet is opgenomen in de begroting en het krediet is groter dan  

€ 1.000.000, wordt het krediet toegekend door het Algemeen Bestuur; 

 Indien een krediet niet is opgenomen in de begroting of het doel wijkt grotendeels af 

van hetgeen in de begroting is opgenomen moet  een nieuw krediet toegekend 

worden door het Algemeen Bestuur.  

 

Andere relevante beleidsregels betreffen;   

 De geldigheidstermijn van een toegekend krediet is maximaal twee jaar, dat wil 

zeggen dat er gedurende twee jaar geen activiteit plaatsvindt op een project (waarbij 

bouwrente niet als activiteit wordt beschouwd), het restant krediet wordt afgesloten. 

 Het geautoriseerde kredietvolume is alleen geldig gedurende het begrotingsjaar. Het 

kredietvolume vormt de basis voor de daadwerkelijke toekenning van het krediet 

door besluitvorming door het college voor bedragen tot € 1 miljoen en door het 

Algemeen Bestuur voor bedragen vanaf € 1 miljoen. Ook bij twijfel of politieke 

gevoeligheid kan alleen het Algemeen Bestuur het krediet toekennen. Als in het 

begrotingsjaar geen kredietaanvraag heeft plaatsgevonden, dan dient het 

kredietvolume in het volgende begrotingsjaar opnieuw in de begroting te worden 

opgenomen.  

 Verwerking prijsindexatie investeringsprojecten: 
In de commissie BMZ d.d. 6 mei 2014 is de notitie “beheersen en bewaken van 
kredieten van investeringsprojecten/ onderdeel werkwijze prijsindexatie”  
geconsulteerd. Door het college D&H waren drie werkwijzen inzake de indexering 
van kredieten uitgewerkt en daarbij is één werkwijze als voorkeursvariant 
voorgesteld, namelijk een vast budget in de begroting opnemen ter dekking van 
hogere kapitaallasten. 



 - 31 - 

 
 
De commissie BMZ heeft aangegeven dat een andere werkwijze de voorkeur heeft, 
namelijk voor de werkwijze “In aan te vragen krediet rekening houden met de 
prijsindexatie”. Bij toepassing van deze werkwijze zou de standaard post indexering 
in de exploitatiebegroting op den duur verdwijnen, omdat bij de kredietaanvraag al 
rekening is gehouden met indexatie.  
 
In deze begroting 2015 is de post indexering investeringen (€ 600.000) nog wel 
opgenomen, omdat bij de lopende kredieten bij de aanvraag nog geen post geraamd 
is voor de indexatie. Er zal sprake zijn van uitloop van dergelijke kredieten. Dit 
resulteert in een overgangsperiode om te komen tot de nieuw gewenste werkwijze 
met betrekking tot de prijsindexatie bij investeringsprojecten. Het Algemeen Bestuur 
zal geïnformeerd worden bij de bestuursrapportages en de jaarrekening of en voor 
welk bedrag het  indexeringsbudget in 2015 wordt ingezet. Het niet benutte budget 
valt vrij in het jaarresultaat en wordt toegevoegd aan de algemene reserves. 

 

Werkwijze 

Tijdens de behandeling van de begroting 2014 is door de portefeuillehouder toegezegd 

om het Algemeen Bestuur te informeren over de systematiek van de X-Y Lijst en de 

verschuivingen binnen de lijst. Deze uitwerking is aan het Algemeen Bestuur op  

26 maart 2014 ter kennisname aangeboden als uitwerking van actiepunt 241. Hierin is 

de volgende werkwijze voorgesteld. 

 

1) Het Algemeen Bestuur stelt bij de begroting een investeringslijst (inclusief 

kredietvolume) vast die het komende begrotingsjaar uitgevoerd kan worden. 

Naast bovenstaande investeringslijst wordt een aantal investeringsprojecten in de 

begroting benoemd die met een voorbereidingskrediet gestart kunnen worden met als 

doel het vastgestelde investeringsvolume in een begrotingsjaar te realiseren.  
 

2) Het college is bevoegd de investeringsprojecten te starten en de daartoe benodigde 

voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen (onder de voorwaarde dat het 

investeringsvolume in een begrotingsjaar niet wordt overschreden). Het college zal het 

Algemeen Bestuur hierover informeren.  
 

Door bovenstaande werkwijze en formulering verdwijnen de begrippen als X- en Y lijst 

projecten vanaf het opstellen van de begroting 2015. 

 

Investeringsplafond 

In de voorjaarsnota 2014, jaarschijf 2015 zijn vier investeringsniveaus gepresenteerd: 

 

 een gemiddeld investeringsniveau van 30 mln per jaar exclusief rwzi Utrecht, GHIJ 

en Centraal Holland; 

 een taakstellend investeringsniveau (exclusief rwzi Utrecht, GHIJ en Centraal 

Holland) van € 30 miljoen; 

 een PM post taakstellend investeringsniveau t.b.v. bedrijfsvoeringsinvesteringen. 

 een PM post taakstellend investeringsniveau rwzi Utrecht, GHIJ en Centraal 

Holland. 

 

De rekenbasis van kapitaallasten is op projectniveau begroot. Dit betekent dat op 

projectniveau  het moment van activeren en de geldende afschrijvingstermijn(-en)   

worden bepaald. Op basis van de omvang van het krediet, het tijdstip van activeren  

en de geldende afschrijvingstermijn(-en) worden vervolgens de kapitaallasten begroot.  
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Actualisatie 

Ten opzichte van de voorjaarsnota 2014 zijn de cijfers voor de jaarschijf 2015 

geactualiseerd op basis van de ontwikkelingen en inzichten van het laatste half jaar. Het 

actuele beeld is: 

 Een actueel taakstellend investeringsniveau van € 29,825 miljoen.  

Ten opzichte van de voorjaarsnota is dit taakstellend investeringsniveau gekoppeld 

aan investeringen voor de uitvoer van de taken die het waterschap kent. .  

 Een actueel taakstellend investeringsniveau bedrijfsvoerings-investeringen van € 3,7 

miljoen.  

In tegenstelling tot het uitgangspunt in de voorjaarsnota dat deze investeringen 

binnen het totale jaarvolume uitgevoerd worden wordt voorgesteld om dit type 

investering buiten het gemiddeld investeringsniveau te houden, omdat de 

investeringen zichzelf terug verdienen dan wel dat hiervoor middelen in het 

financieel kader zijn opgenomen.  

 Een actueel taakstellend investeringsniveau voor specifieke projecten zoals rwzi 

Utrecht, Centraal Holland en Gekanaliseerde Hollandse IJssel van  

€ 11,7 miljoen.  

rwzi Utrecht: in de voorjaarsnota worden de investeringsuitgaven van rwzi Utrecht 

buiten het gemiddeld investeringsniveau gehouden omdat voor deze investering een 

aparte financiering ( sparen via reserve) is ingesteld.                                                    

Gekanaliseerde Hollandse IJssel  Dit geldt ook voor deze investering omdat de 

financiering hiervan bij de overdracht in 2013 is geregeld. 

Centraal Holland: deze investering wordt door ons waterschap uitgevoerd als 

uitwerkingsopdracht voor POV Centraal Holland. Deze investering drukt niet op de 

lasten van ons waterschap omdat hiervoor een bijdrage wordt ontvangen. Deze 

investering wordt feitelijk als een 0 krediet in deze begroting opgenomen.  

 Een totaal  taakstellend investeringsniveau van € 45,2 miljoen 

  

Krediettoekenning voor de GOP-projecten 

Vanaf de vastgestelde Voorjaarsnota 2014 onderscheiden wij zes grootonderhoudplan 

(GOP) projecten: 

 GOP Kunstwerken; 

 GOP Oevers; 

 GOP Regionale Waterkeringen; 

 GOP Primaire Waterkeringen; 

 GOP Zuiveringstechnische werken; 

 GOP ICT. 

 

De krediettoekenning van deze projecten verloopt via een door het Algemeen Bestuur 

goedgekeurd groot onderhoudsplan. De geldigheidstermijn is in de regel vijf jaar, maar 

het GOP Regionale Waterkering is voor een periode van tien jaar goedgekeurd. Bij 

dergelijke termijnen ligt een tussentijdse herijking en goedkeuring voor de hand.  

 

Om op rechtmatige wijze de uitgaven volgens de investeringsbegroting 2015 te kunnen 

doen wordt uiterlijk begin 2015: 

 een nieuw GOP ICT 2015-2019; 

 en een GOP Zuiveringstechnische werken 2015-2019, ter goedkeuring voorgelegd 

aan het Algemeen Bestuur. 
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Concluderend  

Met het goedkeuren van de begroting 2015 autoriseert het Algemeen Bestuur een nieuw 

kredietvolume van afgerond € 42,0 miljoen. Dit bedrag is als volgt verdeeld over de 

verschillende typen investeringen 
 
Tabel 18 Nieuw krediet volume per investeringstypen 

Investeringstypen 

 

Nieuw krediet 

volume 

 

Investeringen voor uitvoer van de taken van het Waterschap 

 

16,866 

 

Bedrijfsvoeringsinvesteringen 

3,675 

 

Investeringen in specifieke en grote projecten (rwzi Utrecht, 

GHIJ en Centraal Holland) 

 

21,500 

Totaal nieuw krediet volume 42.041 

Bedragen zijn in duizenden euro's 

 

Dit kredietvolume legt de basis voor de daadwerkelijke toekenning, via een 

bestuursvoorstel, van het krediet in 2014/2015. Bovendien stelt het Algemeen Bestuur 

de jaarschijf 2015 vast. Dit zijn de geplande uitgaven in 2015 met een taakstellend 

investeringsniveau. In tabel 19 zijn de goed te keuren kredietvolumes en de vast te 

stellen jaarschijf 2015 opgenomen 

 

Tabel 19  Een overzicht van het te autoriseren kredietvolume en de jaarschijf 2015 
 

 Totale Nieuw Jaarschijf

 Krediet*  krediet volume 2015

Programma Primaire, regionale en overige waterkeringen 21.117    -                           8.880          

Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR)

1.  Uitvoeren van het GOP regionale waterkeringen (2011-2020)      20.182 GOP 8.475           

2.  Uitvoeren van het GOP primaire waterkeringen           935 GOP 405              

Programma Watersysteembeheer   136.393                    3.545          15.500 

Instandhouden

3.   GOP kunstwerken 2013-2016      32.246 GOP 2.600           

4.   GOP oevers 2013-2017*      15.435 GOP 1.080           

5.   Vaarwegbeheer (incl. recreatievaart) en nautisch beheer 540                      100              

6.   Sluizen Woerden automatisering 1.600                   200              

7.   Legger Watersysteem 450                      50                

8.   Doorontwikkeling WIS           390 50                        50                

9.   CAW datacommunicatie en telemetrie        2.850 805              

10.  Peilbesluit Lopikerwaard           308 258              

11.  Nieuwbouw systeem "monitoring slibaanwas"           200 

12.  Meetplan waterkwantiteit           190 350                      50                

13. Database waterkwaliteit ecologie             95 55                        100              

14. Aanschaf wateropgave inundatie systeem 100                      50                

Verbeteren

15.  Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik      13.400 -                           900              

16.  Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen      12.200 -                           1.100           

17.  Watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal        8.300 -                           400              

18.  Watergebiedsplan Langbroekerwetering        8.600 -                           1.000           

19.  Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk        6.400 -                           1.300           

20.  Watergebiedsplan Linschoterwaard      10.800 -                           1.105           

21.  Verbetering Watersysteem Nieuwegein 75                

22.  Watergangen Papekop Diemerbroek 100              

Waterkwantiteit (o.a. Bestuursakkoord Water)

23.  Nota Ruimte Middelen        3.940 1.400           

Waterkwaliteit (o.a. KRW))

24.  KRW resultaatverplichting 2010-2015        5.056 - 850              

25.  Versnellingsmaatregelen KRW 2016-2027        2.500 - 350              

26.  Vismigratie buiten KRW en WGP           753 400                      100              

27.  Herinrichting Ouwenaar-Haarrijn        8.608 - 800              

28.  Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie)        4.123 - 677              

Project/Doelstelling

 
Bedragen zijn in duizenden euro's 
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 Totale Nieuw Jaarschijf

 Krediet*  krediet volume 2015

Programma Zuiveringsbeheer 4.809      13.321                 5.445          

Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's

29. Rwzi Nieuwegein, effluentgemaal/ gistingstank               - 500                      50                

30. Rwzi De Meern, vervanging beluchters, slibpompen        2.600 -                           300              

31. Rwzi Lopik, effluentleiding/ pompruimte               - 95                        95                

32.  Rwzi Maarssenbroek, instandhouding           900 1.200                   300              

33. Rwzi Leidsche Rijn, slibretourpompen en PLC's               - 1.660                   160              

34. Rwzi Breukelen, W.E en C vervangingen               - 2.610                   260              

35. Rwzi Zeist, schakelkast/ airco schakelkast               - 650                      65                

36. Rwzi bunnik, Renovatie bedrijfsgebouw               - 280                      280              

37. Rwzi Houten, diverse maatregelen  - 750                      75                

38.  Diverse (kleine) aanpassingen  - 850                      850              

39. RWZI Breukelen PLC vervangen 200              

40. Vervangingen rwzi Nieuwegein 50                

41. Verwerken biogas rwzi Nieuwgein 40                

Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rioolgemalen en persleidingen

42. Persleiding Cothen, vergroten capaciteit               - 1.400                   140              

43. Rgm Hertenkamp, Verv. Rioolgemaal             50 680                      580              

44. Rgm Haarzuilen, vervangen pompinstallatie               - 200                      200              

45. Rgm Lentehof             25 225                      200              

46. Rgm Industrie Montfoort, vervangen pompinstallatie             25 195                      170              

47. Rgm Doorn, vervanging pompinstallatie             20 320                      300              

48. Rgm Groenekan, vervangen pompinstallatie               - 175                      175              

49. Rgm Maartensdijk               - 160                      25                

50. Rgm Achterwetering, vervangen pompinstallatie               - 365                      25                

51. Rgm Austerlitz, vervangen pompinstallatie               - 586                      60                

52. Rgm Oud London, vervangen pompinstallatie               - 120                      20                

53. Rgm Amerongen, vervangen pompinstallatie             25 300                      275              

Overige zuiveringstechnische werken

54. Aanpassen Infrastructuur           589 -                           300              

55. Procesautomatisering           575 -                           250              

Totaal investeringsniveau taken Waterschap 162.319  16.866                 29.825         

Programma Bestuur en organisatie -             3.675                   3.675          

Routine - investering Bedrijfsvoering

56. Uitvoering vervangingsplan kantoorautomatisering 2015 575                      575              

57. Modernisering kantoorgebouw 3.100                   3.100           

Totaal bedrijfsvoeringsinvesteringen               -                     3.675            3.675 

Taakstellend investeringsniveau (exclusief RWZI Utrecht,GHIJ en centraal Holland) 162.319  20.541                 33.500         

Rwzi Utrecht 6.430      11.900                 7.600           

58. Slibverwerking Rwzi Utrecht           700 8.500                   3.700           

59. Nieuwbouw waterlijn Rwzi Utrecht               - 3.400                   3.400           

60. Instandhouding rwzi Utrecht        5.730 500              

GHIJ 1.600                   100              

61.  Kunstwerken GHIJ 1.600                   100              

Centraal Holland 8.000                   4.000           

62. Centraal Holland 8.000                   4.000           

Totaal Specifieke projecten 6.430      21.500                 11.700         

Taakstellend investeringsniveau  inclusief RWZI Utrecht, GHIJ en Centraal Holland)    168.749                   42.041          45.200 

* Op basis van toegekende kredieten per 1-8-2014

** Afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming in oktober 2014 omtrent Modernisering Huisvesting

Project/Doelstelling

*** Investeringsomvang vanuit de Voorjaarsnota overgenomen. Werkelijke omvang van voorbereidingskrediet wordt tijdens de bestuurlijke 

besluitvorming in december 2014 vastgesteld.

**** Voor het benoemde krediet Centraal Holland ontvangen wij bijdragen van derden ter dekking van de projectkosten  
Bedragen zijn in duizenden euro's 
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8. Waterschapsbelastingen en tarieven 
 
Totale belastingopbrengsten 2015– voorjaarsnota 2014 
In dit hoofdstuk vermelden wij de belastingopbrengsten die benodigd zijn om tot een 

meerjarig sluitende exploitatiebegroting te komen. 

In de voorjaarsnota 2014 is ingezet op een lijn om te groeien naar kostendekkende 

tarieven, te sparen voor grote investeringen en het op orde brengen van de reserves. 

Concrete uitwerking van deze beleidslijn is een stijging van totale belastingopbrengsten 

ten opzichte van 2014 met 3,5%.   

 

Vaststelling tarieven 

De tarieven 2015 worden op basis van de belastingverordening in december 2014 

vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De tarieven komen tot stand door de 

belastingopbrengsten (zoals deze worden vastgesteld in deze begroting) om te slaan  

over het belastingdraagvlak (aantal ingezetenen; waarde gebouwd, hectares 

ongebouwd, hectares natuur en aantallen vervuilingseenheden woonruimten en 

bedrijven.  

 

Ontwikkeling Kostentoedelingsverordening 

Op 21 september 2011 is de kostentoedelingsverordening door het Algemeen Bestuur 

vastgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft bij motie van 3 juli 2013 het dagelijks bestuur 

opgedragen zorg te dragen voor invoering van wegendifferentiatie met ingang van 2014. 

In 2015 wordt een nieuwe kostentoedelingsverordening opgesteld die per 1 januari 2016 

zal ingaan. In de maand december 2014 komt het college met een tijdtabel voor dit 

proces. Bij de uitwerking worden ook de uitkomsten van het recente onderzoek 

meegenomen. Hierbij wordt opgemerkt dat er momenteel als uitvloeisel van het OESO-

rapport binnen de Unie van waterschappen is gemeld dat de Minister van I en M in een 

beleidsbrief aan de Tweede Kamer heeft aangegeven dat zij nog dit jaar samen met 

onder andere de waterschappen een discussie wil voorbereiden over de financiering 

van duurzaam waterbeheer op de lange termijn (bekostiging, economische prikkels 

etc.). Deze ontwikkeling raakt de eigen voorstellen van waterschappen die gaan over 

aanpassing van de watersysteemheffing. In Unieverband wordt gewerkt aan het 

neerzetten van gezamenlijke uitgangspunten als inzet voor dit overleg. 

 

Ontwikkeling belastingdraagvlak 

De ontwikkeling van het belastingdraagvlak is in de meeste categorieën ten opzichte 

van vorig jaar redelijk stabiel. Er zijn twee uitzonderingen: 

-  De totale WOZ-waarde daalt met ongeveer 5%; 

-  Het aantal vervuilingseenheden stijgt beperkt.  

 

De effecten van het draagvlak zullen doorwerken in de vast te stellen tarieven voor 2015 

(besluitvorming door Algemeen Bestuur in december 2014).  

 

Voorgestelde belastingopbrengsten en mutaties reserves 
In de voorjaarsnota 2014 is de lijn van (tijdelijke) kostendaling van zuiveringsbeheer en 
van een kostenstijging voor het watersysteem al aangegeven.  
 
Deze ontwikkeling van de kosten is ook zichtbaar bij de uitwerking van deze begroting 
2015. Bij de belastingopbrengsten voor 2015 wordt voorgesteld met de ontwikkeling van 
de kosten per belastingsoort rekening te houden door: 

 de belastingopbrengst van de zuiveringsheffing in 2015 incidenteel te verhogen 
met 3% in plaats van de aangekondigde 3,5%.  

 de belastingopbrengst van watersysteemheffing conform de voorjaarsnota met 
3,5% te verhogen.  
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Onderstaand zijn de totale belastingopbrengsten 2014 en 2015 vermeld.  
 
Tabel 20 geraamde belastingopbrengsten 2014 – 2015 
Belastingcategorie 2014 2015 stijging %  

Watersysteemheffing ingezetenen  
      19.229  

     
19.902  3,50% 

Watersysteemheffing ongebouwd          4.235        4.383  3,50% 

Watersysteemheffing natuur               47             49  3,50% 

 
Watersysteemheffing gebouwd        24.373  

     
25.226  3,50% 

 
Zuiveringsheffing / Verontreinigingsheffing        55.746  

     
57.418  3,00% 

 
Totaal 

     
103.630  

   
106.978  3,23% 

Bedragen zijn in duizenden euro's 
 
 



                                            - 37 - 

9. Paragrafen 
 
Algemeen 
Conform de Bepalingen Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW) 
artikel 4.11, dient de begroting buiten het programmaplan te bestaan uit afzonderlijke 
paragrafen waarin zijn vastgelegd de uitgangspunten, de hoofdlijnen van het beleid met 
betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede de financiële gevolgen van dat 
beleid. 
 

9.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar en de 
voorjaarsnota 2014 

 

De belangrijkste ontwikkelingen en wijzingen ten opzichte van de begroting 2014 zijn 

vermeld in de inleiding van hoofdstuk 1.  

 

Onderstaand wordt inzicht gegeven in het financiële beeld voor de periode 2015 tot en met 

2018.  

 

Tabel 21 Meerjarenbegroting jaren 2015 – 2018 
Meerjaren begroting 2015 - 

2018 jaar 2015 jaar 2016 jaar 2017 jaar 2018 

          

Netto lasten          

Watersysteem     55.065      54.166       55.250      56.355  

Zuiveringsheffing     52.753      52.708       55.862      56.979  

Totaal   107.818    106.874     111.112    113.334  

          

Netto belastingopbrengsten:         

Watersysteem     49.560      51.295       53.090      54.948  

Zuiveringsheffing     57.418      59.428       61.508      63.660  

Totaal   106.978    110.722     114.598    118.608  

          

 Saldo mutatie op reserves  
         

840-      3.848        3.486       5.274  
Bedragen zijn in duizenden euro's 

 

In bovenstaande raming is de nog te realiseren bezuinigingstaakstelling 2016 (€2,5 miljoen) 

als stelpost verwerkt. De doorrekening bevestigt de lijn van de voorjaarsnota 2014 en geeft 

aan dat door het verhogen van de tarieven de netto lasten en belastingopbrengsten voor de 

watersysteemheffing dicht bij elkaar komen maar nog niet geheel in evenwicht zijn ( = bijna 

kostendekkend) en dat er gespaard wordt voor de omvangrijke investering voor de rwzi 

Utrecht. 

 

Ontwikkeling ten opzichte van de voorjaarsnota 2014.  

Het beeld tussen de uitgaven van de begroting 2015 watersysteem en zuivering wijkt licht af 

van de cijfers van de voorjaarsnota 2014 door de verwerking van de bezuinigingsopdrachten 

en de daling van de kapitaallasten.  
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Daarnaast zijn er financiële consequenties van de besluiten na vaststelling van de 

voorjaarsnota 2014 die ertoe leiden dat er een afwijkend beeld ten opzichte van de 

voorjaarsnota 2014 is ontstaan 

 

Na de vaststelling door het Algemeen Bestuur op 2 juli 2014 van de voorjaarsnota 2014, zijn 

in de begroting de volgende financiële onderwerpen verwerkt: Verkiezingen en de bijdrage 

Centraal Holland. 

 

9.2 Uitgangspunten en normen 
 

 De voorjaarsnota 2014 is de basis voor ons financieel middelenkader; 

 Gematigde tariefsstijging en een zo gelijkmatig mogelijke meerjarige tariefsontwikkeling; 

 De rekenrente voor langlopende leningen is bepaald op 3,2%; 

 De lasten en baten zijn reëel geraamd voor het jaar 2015, voor de periode 2016-2018 is 

met een gemiddeld indexcijfer van 2% gerekend. Daarnaast is voor de 

belastingopbrengsten 2015 gerekend met een percentage van 3,5% voor de 

watersysteemheffing en 3% voor de zuiveringsheffing. Voor de periode 2016-2018 wordt 

gerekend met een percentage van 3,5% voor beide heffingen. 

 De salarislasten eigen personeel zijn berekend op het niveau van 2014 (geen CAO-

mutatie), wel zijn de reguliere periodieke mutaties in de begroting 2015 verwerkt; 

 De reserves die we hebben opgebouwd per belastingcategorie, blijven beschik- 

      baar voor die belastingcategorieën. Zo kunnen we eventuele toekomstige  

 tariefsontwikkelingen egaliseren. 

 

9.3 Kostentoerekening 
 
De kosten en opbrengsten worden geregistreerd op kostendragers. Deze zijn te 

onderscheiden in twee soorten: kostendragers die direct volledig aan een programma 

kunnen worden toegerekend en kostendragers die bijdragen aan verschillende programma’s. 

Dit zijn de indirecte kostendragers. De kosten op de laatstgenoemde worden via de 

gerealiseerde uren verdeeld naar de zogenaamde directe kostendragers en op die wijze 

verdeeld over de programma’s.  

Ook ten behoeve van de berekening van de belastingtarieven wordt gebruik gemaakt van de 

kostendragers. De (deels toegerekende) kosten en opbrengsten op de directe kostendragers 

worden via een verdeelsleutel verdeeld naar de zuiveringsheffing en de 

watersysteemheffing. Via de kostentoedelingsverordening wordt binnen de beide heffingen 

de verdeling van de toegerekende kosten naar de verschillende belastingcategorieën 

gemaakt. 

9.4 Reserves en voorzieningen 
 
In 2011 is de Beleidsnota Weerstandvermogen, risicomanagement, reserves en 

voorzieningen voor de periode 2011- 2014 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. In 2015 

zal een voorstel voor actualisatie van deze nota aan het nieuwe bestuur worden voorgelegd. 

In deze paragraaf geven wij inzicht in het verwachte verloop van de reserves en 

voorzieningen.  
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Tabel 22 Overzicht reserves 

  Prognose Toevoeging Onttrekking Stand 

  1-1-2015 2015 2015 31-12-2015 

Algemene reserves         

Watersysteemheffing ingezetenen 5.415 0 1.573 3.842 

Watersysteemheffing ongebouwd* 1.192 0 463 729 

Watersysteemheffing natuur -40 0 6 -46 

Watersysteemheffing gebouwd 12.511 0 3.463 9.048 

Zuiveringsheffing/ rwzi Utrecht 7.183 3.915 0 11.848 

          

Totaal algemene reserves 26.261 3.915 5.505 25.421 

          

Bestemmingsreserves         

Afkoppelen Utrechtse Heuvelrug 338 0 0 338 

Bestemmingsreserve GHIJ 38.858 1.400 900 39.358 

Bestemmingsreserve verkiezingen 890 320 1210 0 

Bestemmingsreserve RWZI 
Utrecht    750     

Totaal bestemmingsreserves 40.086 2.470 2.110 39.696 

          

Totaal eigen vermogen 66.347 6.385 7.615 65.117 

* Watersysteemheffing wegen heeft geen aparte reserve en valt onder de reserve Watersysteem ongebouwd 

 

Toelichting 

 

De bestemmingsreserve afkoppelen Utrechtse Heuvelrug  

De reserve is gevormd in 2011. De regeling loopt in principe in 2014 af. Er wordt nog een 

voorstel aangeboden op welke wijze het restant van de reserve wordt ingezet. 

  

Bestemmingsreserve Gekanaliseerde Hollandse IJssel,  

De reserve is ingesteld in 2013 uit de ontvangen bijdrage van Rijkswaterstaat voor de 

taakoverdracht van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. Aan de reserve wordt rente 

toegerekend. De kosten van € 0,9 miljoen in het kader van beheer en onderhoud van de 

GHIJ in 2015 worden onttrokken.  

 

Bestemmingsreserve verkiezingen 

De reserve is in 2013 ingesteld ter dekking van de kosten van de verkiezingen die eens per 4 

jaar worden gehouden. Op basis van het AB besluit  op 2 juli 2014 wordt een eenmalige 

storting in de reserve in 2014 gedaan. In 2015 worden de verkiezingen georganiseerd en 

wordt ter dekking van de kosten een onttrekking aan de reserve gedaan.  

 

Bestemmingsreserve rwzi Utrecht 

De reserve is in 2013 ingesteld. De reserve is ingesteld ter dekking van de toekomstige 

investering in de nog te bouwen rwzi Utrecht. De invulling van de reserve verloopt nog in 

combinatie met de reserve zuiveringsheffing. Jaarlijks bij de opstelling van de jaarrekening 

wordt bezien welke storting in de bestemmingsreserve noodzakelijk is. Dit gelet op de 

voortgang in de planontwikkeling van rwzi Utrecht. 
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Tabel 23 Overzicht voorzieningen 

  Prognose Toevoeging Onttrekking Stand 

  1-1-2015 2015 2015 
31-12-
2015 

Voorzieningen         

Uitkeringen voormalig bestuursleden 84 0 45 39 

Uitkeringen voormalig personeel 19 0 19 0 

Groot onderhoud kantoor Poldermolen 2 860 234 134 960 

Groot onderhoud kantoor Poldermolen 3 175 71 207 39 

Groot onderhoud Dijkhuis Jaarsveld 65 38 19 84 

Subtotaal 1.203 343 424 1.122 

          

Baggeren en saneren waterlopen 3.102 3.000 4.000 2.102 

          

Totaal Voorzieningen 4.305 3.343 4.424 3.224 

Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
 

Toelichting 

 

Uitkeringen voormalig bestuursleden 

Voor de uit te betalen pensioenen ten behoeve van (voormalige) bestuursleden wordt 

periodiek de toekomstige verplichting door een actuaris berekend en zo nodig wordt de 

voorziening op de hoogte van de berekening aangepast. De voorziening is gebaseerd op de 

contante waarde van de toekomstige verplichtingen. Er is in 2012 een actuariële berekening 

opgesteld. 

 

Uitkeringen voormalig personeel 

Deze voorziening wordt aangehouden voor nog te betalen wachtgeldregelingen.  

 

Groot onderhoud Kantoor Poldermolen 2 en 3. 

De vorming van de voorzieningen voor groot onderhoud is gebaseerd op de onderhavige 

onderhoudsplannen. De stand van deze voorzieningen wordt ook betrokken bij de 

investeringsopgave ‘Modernisering van Kantoorgebouw’.   

 

Groot onderhoud Dijkhuis Jaarsveld 

Deze voorziening is gevormd ter dekking van de groot onderhoudsuitgaven.   

 

Baggeren 

De voorziening is ingesteld voor de uitvoering van achterstandsbaggerwerkzaamheden.  

Door de invoering van het toestandsafhankelijk maaien en baggeren zal de bestaande 

voorziening worden afgebouwd. De wijze van afwikkeling van de voorzieningen en de 

vorming van een alternatieve werkwijze wordt aan het bestuur voorgelegd in een nieuw 

voorstel GOP maaien en baggeren ( ultimo 2014)  
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9.5 Weerstandsvermogen 
 

Inleiding 
Onder het begrip weerstandsvermogen wordt verstaan: 
 

‘Het vermogen van een waterschap om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder 
dat de normale bedrijfsvoering 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 
“Beleidsnota weerstandsvermogen, risicomanagement, 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. Voor de periode 
2015-2018 zal in 2015 aan het nieuwe bestuur een geactualiseerde Beleidsnota worden 
aangeboden. Ter voorbereiding hierop is in 2014 een plan van aanpak opgesteld om het 
thema risicomanagement verder door te ontwikkelen en te borgen binnen de organisatie.  
 
Benodigde weerstandscapaciteit 
De benodigde weerstandscapaciteit is het bedrag dat nodig is om alle risico’s financieel af te 
dekken. Het gaat dan om de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. De laatste 
actualisatie van het risicoprofiel is uitgevoerd in juli 2014. Daaruit volgt dat het voor 90% 
zeker is dat alle risico’s kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 10,3 miljoen. Hierbij 
vermeldend dat de risico’s met betrekking tot het project Gekanaliseerde Hollandse IJssel 
slechts beschreven zijn en tot op heden nog niet kunnen worden gekwantificeerd. Tevens 
bestaat er een risico dat vanuit het gebied Kamerik Kockengen claims van onder andere 
boeren bij HDSR worden ingediend vanwege de wateroverlast in het gebied. Echter is dit 
risico nu nog niet financieel te duiden (Dit risico is in de tabellen als PM geduid).  
 

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit 
De beschikbare weerstandscapaciteit is het totaal van onze buffers. Dit zijn onze algemene 
reserves en onze capaciteit om belastingverhogingen toe te passen.  
 
Omvang en beoordeling van de weerstandcapaciteit per ultimo 2014 
Tabel 24 Omvang van de weerstandscapaciteit 
  

Beschikbare weerstandscapaciteit Ultimo 2014 

    

Onvoorzien   

Algemene reserve 26.261 

Watersysteemheffing ingezeten 5.415 

Watersysteemheffing gebouwd 12.511 

Watersysteemheffing ongebouwd 1.192 

Watersysteemheffing Natuur -40 

Zuiveringsheffing  woningen / bedrijven 7.183 

Stille reserves pm 
Bedragen zijn in duizenden euro’s 
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Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit 
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, leggen wij de relatie tussen de 
financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de 
beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit kan worden afgezet 
tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van de berekening vormt het 
weerstandsvermogen. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur 
weergegeven. Deze berekening is gebaseerd op de prognose van de algemene reserves 
ultimo 2014. 
 
 

          Beschikbare 
Ratio weerstandsvermogen =· weerstandsvermogen  = 26,261 miljoen         =  2,54 - PM  
    Benodigde weerstand-  10,330 miljoen+ PM   
          Capaciteit  

 

 
Normtabel 
Om de uitkomst van de berekening te duiden gebruiken wij de waarderingen zoals 
opgenomen in onderstaande tabel. De normtabel is ontwikkeld door het Nederlands 
adviesbureau voor Risicomanagement in samenwerking met de Universiteit Twente. Wij 
scoren een waarderingscijfer A op basis van onze ratio van 2,54 (- PM). 
 
 

Tabel 25  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 

 

9.6 Waterschapsbelastingen 
 
Deze paragraaf is voorgeschreven door de bepalingen van Beleidsvoorbereiding en 

Verantwoording Waterschappen (BBVW).Voor de inhoud van deze paragraaf wordt 

verwezen naar hoofdstuk 8.  

9.7 Financiering 
 
Wet- en regelgeving 
De Rijksoverheid heeft regels opgelegd op het gebied van, onder meer, het 
financieringsbeleid en rentemanagement door waterschappen. Deze regels zijn verwoord in 
de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), de regeling uitzettingen en derivaten 
decentrale overheden (Ruddo), en de bij de Wet fido behorende uitvoeringsregeling (Ufdo). 
 
De Wet Fido verplicht de waterschappen tot het hebben van een treasurystatuut en het 
opnemen van een financieringsparagraaf in de begroting en het jaarverslag. Een belangrijk 
doel van deze wet is een solide financiering en kredietwaardigheid van decentrale overheden 
te bevorderen en in stand te houden.  
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Het treasurybeleid van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is vastgelegd in de 

verordening “beleids – en verantwoordingsfunctie Waterschap HDSR” en in het 

“treasurystatuut”. Hierin staan de afspraken over de manier waarop de 

financieringsactiviteiten binnen onze organisatie plaatsvinden. Hiermee maken wij het 

financieringsbeleid transparant en worden de risico’s zo goed mogelijk beheerst binnen de 

vastgestelde kaders.  

 

Het treasurybeleid richt zich, binnen de financiële mogelijkheden, op: 

 

 het beheersen van de financiële risico’s; 

 het waarborgen van toegang tot de kapitaalmarkt; 

 het reduceren van de lasten op aan te trekken geldmiddelen.  

 

De uitoefening van de financieringsfunctie vindt uitsluitend plaats voor de taken die in de 

regelgeving zijn opgedragen. Het waterschap financiert zijn taakuitoefening met eigen 

vermogen (reserves) en vreemd vermogen (leningen en rekening-courant).  

 

Ontwikkelingen en rentevisie 
In het jaar 2014 is de rente op de kapitaalmarkt (rente met een lange looptijd) gedaald. Begin 

2014 bedroeg de rente op de kapitaalmarkt voor een lening met een rentevaste periode (fixe) 

van 30 jaar ongeveer 3,90% en voor een lening met een looptijd van 10 jaar ongeveer 

2,80%. Per 31 juli 2014 bedraagt de rente op de kapitaalmarkt (langlopend) voor een lening 

met een rentevaste periode (fixe) van 30 jaar ongeveer 3,20%, terwijl voor een lening met 

een looptijd van 10 jaar ongeveer 2,10% in rekening wordt gebracht.  

 

De basis van onze rentevisie vormt de renteverwachting over 12 maanden van de zes grote 

Nederlandse banken afgegeven door het adviesbureau Thesor. Thesor adviseert 

maatschappelijke organisaties over treasury. Het algemene beeld is dat banken verwachten 

dat het renteniveau i.v.m. het broze economisch herstel de komende jaren niet of nauwelijks 

stijgt. De verwachting is dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente vooralsnog niet 

verhoogt om zo de kredietverlening van de banken aan de bedrijven niet te bemoeilijken en 

de kans op deflatie te verminderen. De in rekening gebrachte rente op de rekening-

courantrekening en rente van de langlopende leningen blijft hierdoor laag.  

Op grond van deze verwachting van de Nederlandse Banken is in de begroting 2015 

uitgegaan van een kapitaalmarktrente van 3,20% voor nieuw aan te trekken langlopende 

leningen met een rentevaste periode van 30 jaar. 

 

De rente die in rekening wordt gebracht op de rekening-courant bij de Nederlandse 

Waterschapsbank (NWB) is gebaseerd op de geldmarktrente (rente met een looptijd tot 2 

jaar). De geldmarktrente is al een aantal jaren laag, waardoor het voorlopig aantrekkelijk blijft 

zoveel mogelijk in de financieringsbehoefte te voorzien door middel van financiering met kort 

geld (rekening-courant saldo). Per 31 juli 2014 bedraagt de debetrente voor de rekening-

courant bij de NWB 0,25%.   

 

De financieringsstructuur van de kapitaalbehoefte blijft vooralsnog ongewijzigd. Er wordt pas 

een langlopende geldlening aangetrokken als de kasgeldlimiet dreigt te worden 

overschreden.  

 

De uiteindelijke keuze voor een looptijd hangt af van de actuele renteomstandigheden op het 

moment van afsluiten van de lening en van de inpasbaarheid van deze looptijd in de 

bestaande portefeuille. Om een te risicovolle financieringspositie te voorkomen zijn wettelijke 

normen vastgelegd voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. 
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Schatkistbankieren 

In het bestuursakkoord 2013 is afgesproken dat vanaf 2014 alle provincies, gemeenten, 

waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun tegoeden aanhouden in de 

Nederlandse schatkist, het zogenoemde schatkistbankieren. Het beoogde doel van 

schatkistbankieren is om de risico’s van beleggen voor decentrale overheden tot nul te 

reduceren en het begrotingstekort van de centrale overheid terug te dringen. Met het 

systeem van schatkistbankieren zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de 

financiële markten, waardoor de staatschuld daalt.  

 
De financiële gevolgen voor ons waterschap zijn nihil, omdat de Stichtse Rijnlanden geen 
tegoeden op bankrekeningen heeft staan. Alleen in incidentele gevallen van overliquiditeit 
moet tijdelijk een bedrag gestort worden op een rekening bij de overheid. 
 
Liquiditeitsprognose, financieringsbehoefte en aan te trekken lening 

Er is een liquiditeitsprognose 2015 opgesteld op basis van de begroting 2014 en de 

verwachte liquiditeitspositie per 31 december 2015. Op grond van deze liquiditeitsprognose  

is de verwachte financieringsbehoefte berekend. Een groot deel van deze behoefte wordt 

afgedekt met een lening van € 20,0 miljoen. Op basis van onze rentevisie verwachten wij 

3,20% rente te moeten betalen over deze lening. De reguliere aflossingen bedragen  

€ 15,6 miljoen, zodat de verwachte stand van de langlopende leningen per 31 december 

2015 € 207,5 miljoen zal bedragen.  

 
Het verloop van de langlopende leningen is in de onderstaande tabel verwerkt. 
 
Tabel 26  Langlopende leningen 
Omschrijving Rentevoet Mutatie Bedrag 

    

Prognose: langlopende leningen 31 december 2014   203,1 

    

Reguliere aflossingen 2015  -15,6  

Aan te trekken leningen 2015 3,20% 20,0  

   4,4 

Prognose: langlopende leningen 31 december 2015   207,5 

Bedragen zijn in miljoenen euro’s 

 

Risicobeheer 

De houding van De Stichtse Rijnlanden ten aanzien van financiële risico’s is defensief en 

risicomijdend. Het interne risicobeleid richt zich op het inzichtelijk maken, beheersen of 

verminderen van toekomstige risico’s. De uitvoering van de treasurytaak mag niet leiden tot 

een vergroting van de risico’s voor onze organisatie. Hierbij geldt dat het niveau van 

renterisico’s in de komende jaren de wettelijke normen niet overschrijdt. Met de wettelijke 

normen bedoelen wij de kasgeldlimiet en de renterisiconorm, zoals vastgelegd in de Wet 

Fido (zie onderdeel externe toetsing). 

 
Interne toetsing 
De treasuryactiviteiten blijven ook in 2015 een onderzoeksonderwerp bij de interne 
rechtmatigheidscontrole 
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Externe toetsing  

De provincie Utrecht is aangewezen als toezichthouder voor de Wet Fido. Zij toetst of aan de 

normen uit de Wet Fido wordt voldaan. Er zijn twee wettelijke normen te onderscheiden: 

 de kasgeldlimiet 

 de renterisiconorm  

 
Kasgeldlimiet 

De wettelijke kasgeldlimiet bepaalt hoeveel, gemiddeld over een periode van 3 maanden, 

maximaal met kort geld (rekening-courant) gefinancierd mag worden. De kasgeldlimiet wordt 

berekend als een percentage van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende 

begrotingsjaar. Voor waterschappen is dit vastgesteld op maximaal 23%. De kasgeldlimiet 

bedraagt voor het waterschap in 2015 circa € 24,8 miljoen. 

 

Renterisiconorm 

De renterisiconorm is een percentage van het begrotingstotaal. Voor waterschappen is het 

percentage bepaald op maximaal 30% van het begrotingstotaal. De renterisiconorm heeft als 

doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Dit betekent dat jaarlijks niet meer dan 

30,0% van het begrotingstotaal mag worden geherfinancierd. Het renterisicopercentage in 

2015 bedraagt voor het waterschap circa 15,6% en is berekend op basis van de 

liquiditeitsprognose 2015. Het renterisicopercentage ligt ruim onder de norm.  

 
Tabel 27 Renterisico  

Omschrijving Bedrag Percentage Toelichting 
Begrotingstotaal 2015 
 

107,8   

1. Renterisico 30% van begroting 32,3 30,0 % % van begrotingstotaal 

    

A. Renteherzieningen 0   

B. Aflossingen 15,6  Aflossingen in 2015 

2. Renterisico (A en B) 15,6  Berekende renterisico 

    

1. Renterisiconorm 32,3 30,0 % % van begrotingstotaal 

2. Renterisico werkelijk 15,6 14,4 % % van begrotingstotaal 

3. Ruimte renterisiconorm 16,9 15,6 % % van begrotingstotaal 
Bedragen zijn in miljoenen euro’s 

 

Tussentijdse rapportages 
In de tussentijdse rapportages (Burap) wordt verantwoording over de treasurytransacties 

afgelegd en het beleid bijgesteld op basis van de geactualiseerde liquiditeitsprognose. De 

volgende zaken worden tussentijds gerapporteerd: 

 alle interne en externe ontwikkelingen, die te maken hebben met onze liquiditeitspositie 

en het aantrekken en het uitzetten van gelden; 

 een prognose van de financiële stromen en posities; 

 de omvang van de renterisico’s voor het resterende jaardeel; 

 een algemene rentevisie voor het resterende jaardeel; 

 een overzicht van onze uitgevoerde transacties in het afgelopen jaar; 

 de gewijzigde voorgenomen transacties, die ons treasurybeleid vormgeven; 

      de toetsing van de renterisico’s door de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. 
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9.8  EMU-saldo 
 

Algemeen 

De waterschappen zijn in het kader van de Economische en Monetaire Unie (EMU) 

verplicht financiële informatie op kwartaalbasis aan het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) te verstrekken.    

 

Het EMU-saldo is grofweg te berekenen als het saldo van inkomsten en uitgaven in een 

jaar van de totale overheid (Rijk en decentrale overheden). Er is sprake van een EMU-

tekort als de uitgaven van de overheid in een jaar de inkomsten van dat jaar overstijgen.  

 

Om het EMU-saldo te kunnen beheersen hebben het Rijk en de decentrale overheden 

afgesproken dat het EMU-tekort van de medeoverheden in 2015 maximaal 0,5% van 

het BBP mag bedragen. De waterschappen mogen gezamenlijk een EMU-tekort hebben 

van € 400 miljoen.  De bijdrage van waterschappen aan het EMU-tekort wordt als meer 

dan evenredig  gezien, wanneer het totale tekort de referentiewaarde van € 400 miljoen 

overstijgt.  

 

In het kader van de verbetering van de informatievoorziening dient in de begroting een 

raming van het eigen EMU-saldo te worden opgenomen. Waterschappen gebruiken 

echter, net zoals andere decentrale overheden, een ander boekhoudstelsel dan waarop 

het EMU-saldo is gebaseerd. Zij hanteren het baten- en lastenstelsel, terwijl het EMU-

saldo gebaseerd is op het transactiestelsel (kasstelsel). De informatie ten behoeve van 

het EMU-saldo moet dan ook een vertaalslag ondergaan. 

 

Wet Hof 
De wet Houdbare Overheids Financiën (de wet Hof) is ingevoerd om de 
overheidsfinanciën te bewaken en te verbeteren. In de Wet HOF zijn spelregels 
opgenomen hoe Nederland het EMU-saldo terug kan brengen tot 0% en welke bijdrage 
van de decentrale overheden wordt verwacht.  
 
De volgende doelen worden met de wet beoogd:  
een structurele reductie van het EMU-tekort, een houdbare overheidsschuld en voor 
langere termijn houdbare overheidsfinanciën.  
 
In het Bestuurlijk overleg is een financieel akkoord bereikt, waarbij de ambitie en de 
norm voor het EMU-tekort voor de decentrale overheden voor de jaren 2014 tot en met 
2017 zijn vastgesteld. Voor 2015 heeft het Rijk bepaald dat het EMU-tekort voor de 
medeoverheden maximaal 0,5% van het BBP mag bedragen. Eind 2015 volgt een 
evaluatie over de tekortnorm voor 2016 en 2017. 
 
Landelijk is het EMU-tekort in 2015 als volgt verdeeld: 
 
Maximaal EMU- tekort 3,0% 
 
Centrale overheid:             2,5% 
Decentrale overheden: 0,5% 

 Waterschappen: 0,06% 

 Gemeenten en  
provincies:  0,44% 
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Een gevolg van de Wet Hof is dat het EMU-saldo van de waterschappen de komende 
jaren nauwlettend wordt gevolgd. De waterschappen moeten het EMU-saldo, meer dan 
tot nu toe, een plaats in hun beleidsvoorbereiding, sturing en beheersing geven; zowel 
op collectief, sector als op individueel niveau.  

 

EMU-tekort 
Als de decentrale overheden hun gezamenlijke maximale EMU-tekort overschrijden, kan 
door de Minister van Financiën een (nationale) sanctie worden opgelegd. De minister 
heeft er mee ingestemd dat hogere EMU-tekorten van de ene groep decentrale 
overheden in een bepaald jaar gecompenseerd kunnen worden door lagere tekorten of 
overschotten van andere groepen. Tot nu toe was de individuele referentiewaarde voor 
het EMU-saldo van een waterschap een indicatieve waarde die eigenlijk geen status 
had en was er alleen op koepelniveau overleg over het totale saldo van alle decentrale 
overheden.  
 
Het kabinet heeft aangeven tijdens deze kabinetsperiode geen boetes op te leggen. Als 
de totale referentiewaarde (aandeel 2015: 0,06%) wordt omgerekend naar de 
afzonderlijke waterschappen dan bedraagt de toegestane negatieve individuele 
referentiewaarde voor De Stichtse Rijnlanden € 17,0 miljoen.   
 
In onderstaande tabel is de opbouw van het EMU-saldo over de jaren 2015-2018 (basis: 
voorjaarsnota 2014) weergegeven en afgezet tegen de indicatieve referentiewaardes.  

 

Tabel 28 - Opbouw EMU-saldo (referentie: voorjaarsnota 2014) 

Opbouw EMU-saldo Begroting 

2015 

Prognose 

2016 

Prognose 

2017 

Prognose 

2018 

1.   Exploitatiesaldo voor toevoeging  

      aan c.q. onttrekking uit reserves  

- /-   1,1 +/+  4,6 +/+  4,6 +/+   6,9 

2.   Invloed investeringen     

-/-  bruto investeringen (1*) -/-  37,8 -/-  63,0 -/-  83,8 -/-  49,1 

+/+ Investeringssubsidies -    

+/+ afschrijvingen  +/+ 25,6 +/+ 23,6 +/+ 24,7 +/+  24,5 

3.   Invloed voorzieningen      

+/+ toevoegingen aan voorzieningen +/+   3,5 +/+   2,5 +/+   2,5 +/+   2,5 

 -/- onttrekkingen aan voorzieningen -    

-/-  betalingen rechtstreeks uit voorzieningen -/-    4,5 -/-    2,6 -/-   5,7 - 

4.   Invloed reserves -    

5.   Deelnemingen en aandelen - - - - 

     

Berekend negatief EMU-saldo - /-  14,3 -/-  34,9 -/-  57,7 -/-  15,2 

Toegestane indicatieve individuele 

 referentiewaarde 

-/-   17,0 -/-  17,4 -/-  14,9 Nog niet 

bekend 

Bedragen zijn in miljoenen euro’s 
(1*) inclusief de geraamde investeringen in de RWZI Utrecht 
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Resumé 

Op begrotingsbasis blijft De Stichtse Rijnlanden in 2015 binnen de toegestane individuele 

referentiewaarde. Het berekende EMU-saldo (negatief € 14,3 miljoen) is lager dan de 

toegestane indicatieve individuele referentiewaarde (negatief € 17,0 miljoen). Op basis 

van de huidige inzichten komt de Stichtse Rijnlanden in 2016 en 2017 op begrotingsbasis 

boven de indicatieve individuele referentiewaarde. Deze overschrijding wordt veroorzaakt 

door de geraamde investeringen in de RWZI Utrecht. In 2015 wordt een definitief besluit 

genomen over deze investeringen. 

 

Als een waterschap de individuele norm overschrijdt wordt dit gecompenseerd op een 

hoger aggregatieniveau met andere decentrale overheden. Het Rijk stuurt namelijk alleen 

op het EMU-tekort voor alle decentrale overheden gezamenlijk. Verder is bij 

waterschappen ook nog een groot verschil tussen het EMU-saldo op begrotingsbasis en 

op rekeningbasis. Aangezien afrekeningen op realisatiebasis plaatsvinden, is de kans 

gering dat aan de waterschapsector boetes worden opgelegd. 

Recente informatie vanuit de Unie van Waterschappen bevestigt dat de waterschappen 

gezamenlijk onder de gestelde normen blijven. 

9.9 Verbonden Partijen 
Inleiding  
Door middel van verbonden partijen kunnen beleidsvoornemens van het waterschap tot 
uitvoering worden gebracht. In verband met bestuurlijke, beleidsmatige en financiële 
belangen en mogelijke daarmee verband houdende risico's moet in de begroting en in de 
jaarstukken een paragraaf worden opgenomen waarin aandacht wordt besteed aan de 
verbonden partijen. 'Een verbonden partij is een rechtspersoon, waarin het waterschap 
een bestuurlijk en een financieel belang heeft'. Van een bestuurlijk belang is sprake indien 
het waterschap zeggenschap heeft, wat blijkt uit het hebben van stemrecht of door middel 
van vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. Onder een financieel belang 
wordt verstaan dat het waterschap middelen beschikbaar heeft gesteld die niet 
verhaalbaar zijn in geval van faillissement van de verbonden partij of in het geval dat de 
verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. 
 
Visie op verbonden partijen 
Het waterschap kent diverse samenwerkingsverbanden met andere overheden en 
instellingen. Daar waar het voordeel oplevert om samen te werken, zal deze 
samenwerking worden opgezet, c.q. gecontinueerd. Dit voordeel kan direct zijn in minder 
kosten en/of betere kwaliteit, maar ook indirect bijvoorbeeld in de vorm van een netwerk of 
naamsbekendheid. 
 
Overzicht verbonden partijen  
HDSR heeft met veel participanten een relatie, het is dan ook niet de bedoeling om over 
elk van hen te rapporteren. We beperken ons tot de bestaande verbonden partijen. Dat 
zijn in het geval van het waterschap 1 vennootschap, 1 regeling voor gemene rekening, 4 
gemeenschappelijke regelingen, 1 samenwerkingsovereenkomst en 1 vereniging. 
Het betreft: 
1 Nederlandse Waterschapsbank (NWB).  
2 Muskusrattenbeheer West- en Midden Nederland 
3 Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) 
4 Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard 
5 WINNET 
6 Aquon 
7 Het Waterschapshuis. 
8 Unie van Waterschappen 

 
 



 49 

 
 
Een toelichting op de verbonden partijen is opgenomen in bijlage 5 

9.10 Bedrijfsvoering 
Deze paragraaf is verplicht op basis van de bepalingen van Beleidsvoorbereiding en 
Verantwoording Waterschappen (BBVW). De inhoud is opgenomen onder het programma 
Bestuur Middelen en maatschappij en het hoofdstuk 4 Organisatieontwikkeling.  

9.11 Incidentele baten en lasten 
Deze paragraaf is verplicht op basis van het BBVW. Ons waterschap voorziet in de 

exploitatie geen omvangrijke incidentele baten en lasten, zoals dat bijvoorbeeld in 2013 bij 

de overdracht van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel heeft plaats gevonden. Indien er 

nieuwe ontwikkelingen gaan plaatsvinden zal het bestuur hierover tijdig worden 

geïnformeerd . 
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Bijlage 1 Begrippen 
 
 

Tabel 29 Begrippen 

 

Begrip Omschrijving 

Belastingcategorie Belastinginkomsten naar de categorieën: watersysteemheffing, 

zuiveringsheffing/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 

boezemstelsel 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 

investeringsuitgaven 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 

financieringsbehoefte. 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 

afschrijvingslasten en rentelasten. De kapitaallasten bestaan hieruit.  

Kosten Hetgeen voortvloeit uit de inzet van mensen en middelen, 

bijvoorbeeld personeels- en afschrijvingskosten  

Kostendekkende 

tarieven 

Dit zijn de tarieven waarmee alle netto-kosten worden doorberekend 

aan het belastingdraagvlak zonder inzet van reserves. Bij de 

werkelijke tarieven worden toevoegingen of onttrekkingen aan 

reserves gedaan om tarieven respectievelijk hoger en lager dan 

kostendekkend vast te stellen 

Netto-

investeringsuitgaven 

Geplande investeringsuitgaven inclusief de verrekening van 

subsidies 

Netto-kosten Saldo van kosten en overige opbrengsten (onder overige 

opbrengsten vallen niet de belastingopbrengsten) 

Overige opbrengsten Ontvangsten van zowel overheden als derden, bijvoorbeeld 

grensoverschrijdend afvalwater 

Subsidies Bijdrage van overheden en derden voor het uitvoeren van 

onderzoeken en activiteiten of het doen van investeringsuitgaven 

Totale opbrengsten  Het totaal aan subsidies, overige opbrengsten en 

belastingontvangsten 

 



 51 

 
 
 
 

Bijlage 2 Netto kosten per belastingcategorie 
 
 

Tabel 30 Netto kosten per belastingcategorie 

Dit overzicht is verplicht op basis van de BBVW.  
 

   Begroting  
  2015 

Netto-lasten   

Watersysteemheffing          55.065  

Zuiveringsheffing          52.753  

Totaal netto-lasten        107.818  

   

Belastingopbrengsten   

Watersysteemheffing          49.560  

Zuiveringsheffing          57.418  

Totaal belastingopbrengsten        106.978  

   

Te dekken uit algemene reserves              840- 

   

Mutaties algemene reserves   

Watersysteemheffing            5.505- 

Zuiveringsheffing            4.665  

Totaal mutaties reserves              840- 

   

Resultaat   

Watersysteemheffing                 -    

Zuiveringsheffing                 -    

Totaal resultaat                 -    

Bedragen zijn in duizenden euro's  
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Bijlage 3 Prestatie Indicatoren
Tabel 31 Prestatie indicatoren 
 
 

nr Maatregel PI omschrijving Realisatie 2013 Prognose 2014 Norm 2015 Einddoelstelling

1 Uitvoeren GOP primaire 

waterkeringen

Cumulatief aantal uitgevoerde 

maatregelen per jaar

GOP is op 5 juni 2013 

vastgesteld door het 

Algemeen Bestuur. Het 

GOP is afgestemd met 

betrokken partijen. 75% van 

de maatregelen is 

uitgevoerd. 

0 (er zijn ook 0 

maatregelen gepland 

voor 2014)

Geplande 

maatregelen 

voor 2015 zijn 

uitgevoerd.

GOP afgestemd met betrokken 

partijen en afspraken vastgelegd. 

Jaarlijks zijn de geplande 

maatregelen uitgevoerd.

2 Projectoverschrijdende verkenning 

(POV) Centraal Holland

Voortgang 

Projectoverschrijdende 

verkenning volgens plan van 

aanpak

Advies is opgenomen in 

voorkeursstrategie van 

concept deltaprogramma 

2014. Plan van aanpak voor 

projectoverstijgende 

verkenning Centraal 

Holland is opgesteld

Werkzaamheden 

verlopen volgens 

planning

POV gevorderd 

volgens plan 

van aanpak.

Oplossing voor dijkring 14 maakt 

onderdeel uit van Deltabeslissing 

Veiligheid. Projectoverstijgende 

verkenning is gereed in 2017

3 Uitvoeren van het Groot 

Onderhoudsplan Regionale 

waterkeringen

Cumulatief aantal kilometers 

uitgevoerde kadeverbetering 

per jaar

198 km is voorbereid en 

141 km is gereed

212 km voorbereid en 

156 km gereed

228 km 

voorbereid en 

150 km 

gereed.

Alle RWK (316 kilometer) voldoen in 

2020 aan de norm

nr Maatregel PI omschrijving Realisatie 2013 Prognose 2014 Norm 2015 Einddoelstelling

4 Opstellen van legger voor alle 

waterkeringen

Bestuurlijk vastgestelde 

leggers

In 2013 is een visie mbt de 

HDSR-leggers opgesteld. 

Deze is afgestemd met de 

portefeuillehouder en wordt 

in 2014 voorgelegd aan 

college en Cie BMZ

Legger PWK in 

voorbereiding, 

bestuurlijke 

vaststelling in 2015.

PWK: 

bestuurlijke 

vaststelling in 

2015 (incl. 

inspraak).

eind 2016 vastgestelde leggers

5 Opstellen nieuwe Keur incl 

algemene regels en beleidsregels 

voor het gehele watersysteem

Bestuurlijk vastgestelde Keur 

incl algemene regels en 

beleidsregels 

Plan van aanpak voor 

herziening keur kwartet 

wordt voorbereid, inclusief  

aanpassing algemene en 

beleidsregels waterkeringen

Eerste concept Keur 

en regels gereed

Keur, 

algemene 

regels en 

beleidsregels  

in 2015 

vastgesteld

Keur, algemene regels en 

beleidsregels  in 2015 vastgesteld

Primaire, regionale en overige waterkeringen

Thema Veilige dijken

Doelstelling 2 -  Op orde houden van de keringen door effectief beheer

Doelstelling 1- Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR)
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nr Maatregel PI omschrijving Realisatie 2013 Prognose 2014 Norm 2015 Einddoelstelling

6 Doel en beleidsvisie 

calamiteitenzorgsysteem opstellen

vastgesteld doel en beleid 

calamiteitenzorgsysteem

100% van de activiteiten uit 

programma 2013 zijn 

uitgevoerd.

 = niet specifiek 

opgenomen in 2014

vastgesteld 

doel en 

beleidsvisie

Een professioneel, hoogwaardig en 

bestendig calamiteitenzorgsysteem

nr Maatregel PI omschrijving Realisatie 2013 Prognose 2014 Norm 2015 Einddoelstelling

7 Muskusrattenbeheer in gebied 

HDSR

Aantal muskusratten 

vangsten per kilometer 

watergang

0,46 v/km 0,41 v/km 0,36 v/km Einddoelstelling MJP 2015: 0,36 v/km

nr Maatregel PI omschrijving Realisatie 2013 Prognose 2014 Norm 2015 Einddoelstelling

8 Modernisering van het 

waterakkoord Sluis Bodegraven

Nieuw waterakkoord sluis 

Bodegraven gereed.  

in voorbereiding gereed Er is een nieuw waterakkoord 

gebaseerd op de evaluatie van het 

huidige waterakkoord en de komende 

Deltabeslissing.

nr Maatregel PI omschrijving Realisatie 2013 Prognose 2014 Norm 2015 Einddoelstelling

9 Actualiseren peilbesluiten (volgens 

GGOR systeem).

Cumulatief % gebied dat een 

actueel bestuurlijk vastgesteld 

peilbesluit heeft.

72% 72% 79% In 2015 zijn alle peilbesluiten actueel 

(niet ouder dan 10 jaar). 79% van het 

beheergebied heeft een peilbesluit. 

Het overige deel is vrijgesteld gebied 

(Heuvelrug en uiterwaarden)

10 Uitvoeren integrale 

watergebiedsplannen

Cumulatief aantal uitgevoerde 

watergebiedsplannen

0 0 1 stuks 

Zegveld Oud 

Kamerik

In 2020 zijn alle 8 wgp uitgevoerd 

(incl.NBW proof 2015)

11 Uitvoeren projecten gefinancierd uit 

de Nota Ruimte van het Rijk

Cumulatief aantal 

gerealiseerde projecten

Achttienhoven verloopt 

volgens plan, Enkele 

Wiericke is in uitoering. 

Enkele Wiericke 

uitgevoerd, 

Achttienhoven gestart 

met uitvoering

Beide projecten 

uitgevoerd

In 2015 zijn 2 projecten gerealiseerd 

Muskusrattenbeheer eigen gebied

Doelstelling 3 – Een doelmatig en doeltreffend functionerend calamiteitenzorgsysteem

Calamiteitenzorg

Doelstelling 4 - Waterkeringen worden niet door muskusratten verzwakt

Watersysteembeheer

Doelstelling 6 – Gebiedsgerichte verbetering van het watersysteem

Thema Droge Voeten

Doelstelling 5 – Regionale verbetering van het watersysteem
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nr Maatregel PI omschrijving Realisatie 2013 Prognose 2014 Norm 2015 Einddoelstelling

12 Op orde brengen van de 

waterhuishouding in de TOP 

verdroogde gebieden

Cumulatief aantal verdroogde 

gebieden, waar 

waterhuishouding op orde is.

4 4 6 in 2015 zijn 6 verdroogde gebieden 

op orde

nr Maatregel PI omschrijving Realisatie 2013 Prognose 2014 Norm 2015 Einddoelstelling

13 Uitvoeren GOP Kunstwerken 2012-

2016

Cumulatief aantal 

gerenoveerde kunstwerken

20 gereed, 22 in uitvoering 25 gereed,

20 in uitvoering

35 gereed,

20 in uitvoering

60 stuks gerenoveerde kunstwerken 

in 2016, waarvan 50 gereed en 10 

lopend

14 Uitvoeren van GOP Oevers 2013 

tot 2018

Cumulatief aantal kilometer 

harde oevers

0,9 1,6 2,5 GOP Oevers 2013 tot 2018, 4 km 

oever hersteld in 2018.

15 Uitvoeren van GOP Oevers 2013 

tot 2018

Cumulatief aantal kilometer 

natuurvriendelijke oevers

0 0,2 3,8 GOP Oevers 2013 tot 2018, 7 km 

oever hersteld, en heringericht als 

nvo, in 2018.

16 Uitvoeren baggerjaarplan 2001-

2015

Cumulatief aantal kuubs (m3) 5.057.506 5.287.506 5.547.000 Baggerachter-stand in 2016 

weggewerkt (5,9 mln m3)

nr Maatregel PI omschrijving Realisatie 2013 Prognose 2014 Norm 2015 Einddoelstelling

17 Uitvoeren van reeds geplande geen-

spijt maatregelen

Cumulatief percentage van de 

oorspronkelijke opgave dat is 

uitgevoerd

20% 25% 30% In 2015 zijn alle geen-spijt 

maatregelen uitgevoerd en wordt 

voldaan aan 30% van de 

oorspronkelijke doelstelling

Doelstelling 7 – Voorkoming en bestrijding van verdroging

Beperking wateroverlast
Doelstelling 9 – Beperking wateroverlast: regionale watersystemen zijn in 2015/2027 conform voormalige NBW op orde

Doelstelling 8– Op orde houden van het watersysteem door effectief beheer

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 55 

Thema schoon water

nr Maatregel PI omschrijving Realisatie 2013 Prognose 2014 Norm 2015 Einddoelstelling

18 KRW uitvoerings-maatregelen t/m 

2015 (conform WBP).

EU Uitvoeringsverplichting. 

KRW maatregelen uitvoeren 

om KRW doelen te halen.

1 stuks 'Planvoorbereiding' 

(de slibvang), 53 stuks 'In 

uitvoering' (waarvan 23 

stuks doorlopend in 

uitvoering zijn via 

onderhoud en peilbeheer), 

25 stuks 'Uitgevoerd'.

0 stuks 

'Planvoorbereiding', 19 

stuks 'In uitvoering', 60 

stuks 'Uitgevoerd'.

0 stuks 

'Planvoorbereid

ing', 5 stuks 'In 

uitvoering', 74 

stuks 

'Uitgevoerd'.

In 2015: alle 79 stuks maatregelen 

uitgevoerd (conform WBP).

19 Aanleggen natuurvriendelijke 

oevers

Cumulatief aantal aangelegde 

kilometers oever met een 

gemiddelde breedte van 5 

meter

nr Maatregel PI omschrijving Realisatie 2013 Prognose 2014 Norm 2015 Einddoelstelling

20 Vispasseerbaar maken van 

kunstwerken

Cumulatief aantal 

gerealiseerde vispassages

47 60 65 Realiseren van vispassages binnen 

WGP, KRW en buiten WGP en KRW 

verband.

nr Maatregel PI omschrijving Realisatie 2013 Prognose 2014 Norm 2015 Einddoelstelling

21 Toezicht en handhaving directe 

lozingen

Naleving kwaliteit van 

lozingen op Oppervlaktewater

97% 90% >90% >90%

nr Maatregel PI omschrijving Realisatie 2013 Prognose 2014 Norm 2015 Einddoelstelling

22 Voldoen aan lozingseisen Naleving percentage 99% 99% 100% Nalevingspercentage 100% (576 van 

576 monsternames)

nr Maatregel PI omschrijving Realisatie 2013 Prognose 2014 Norm 2015 Einddoelstelling

23 Sluiten van  afvalwaterakkoorden 

met gemeenten

Cumulatief aantal bestuurlijk 

vastgestelde 

afvalwaterakkoorden

10 14 16 16 afvalwater-akkoorden in 2015

24 Toetsen gemeentelijke 

rioleringsplannen

Cumulatief aantal getoetste 

gemeentelijke 

rioleringsplannen

16 19 19 19 getoetste rioleringsplannen in 

2015

Doelstelling 11 – Vispasseerbaar maken van kunstwerken 

Kwaliteit van het oppervlaktewater

Doelstelling 12 – Verder verlagen van diffuse emissies en voldoen aan normen voor prioritaire en gevaarlijke stoffen 

Doelstelling 14 – De laagst maatschappelijk aanvaardbare kosten in de afvalwaterketen 

Doelstelling 10 – Uitvoering KRW maatregelen conform WBP

Zuiveringsbeheer
Doelstelling 13 - Voldoen aan lozingseisen, afnameverplichting en overige zaken
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nr Maatregel PI omschrijving Realisatie 2013 Prognose 2014 Norm 2015 Einddoelstelling

25 MJA- afspraken: Energie-

efficiëntieverbetering

Cumulatief procentuele 

energie efficiëntie verbetering

18,50% 20% 18% Energie-efficiëntieverbetering in 2020 

is 30% ten opzichte van 2005

26 Klimaatakkoord: zelfvoorzienend 

m.b.v. biogas 

Cumulatief procentuele eigen 

energie opwekking

36% 38% 37% Voldoen aan Klimaatakkoord in om in 

2020 40% eigen energie op te 

wekken

nr Maatregel PI omschrijving Realisatie 2013 Prognose 2014 Norm 2015 Einddoelstelling

27 Reacties (Belastingen) op tijd 

afhandelen

Percentage afgehandelde 

reacties binnen wettelijke 

termijn

96% 99% 100% 100%

nr Maatregel PI omschrijving Realisatie 2013 Prognose 2014 Norm 2015 Einddoelstelling

28 Betrokkenheid bij de samenleving Aantal bezoekers open dagen 

van waterschapsobjecten

500-600 800 800 800

29 Informatieveiligheid Aansluiting bij landelijke 

ontwikkeling waterschappen.

In 2013 is de Baseline 

Informatieveiligheid 

Waterschappen 

vastgesteld. Deze norm is 

gebaseerd op de ISO 

27000.

In 2014 is voor de 

waterschappen een 

nulmeting uitgevoerd 

t.o.v. de Baseline 

Informatieveiligheid 

Waterschappen

Eind 2015 

voldoet het 

waterschap 

aan het 

normenkader 

van de BIWA

In het regeerakkoord staat dat in 

2017 een digitale overheid is 

gerealiseerd. Voorwaarde hiervoor is 

dat op dat moment 

informatieveiligheid volledig is 

verankerd in onze organisatie.

30 Betere Dienstverlening Aansluiting op het GBA 

gerealiseerd

nvt aangesloten op GBA Gegevens van 

onze burgers 

worden via 

GBA  

opgevraagd

Gegevens van onze burgers worden 

via onze GBA aansluiting 

opgevraagd.

Doelstelling 17 - Het waterschap is zichtbaar in de samenleving en zoekt actief naar draagvlak

Doelstelling 15 - Benutting grondstoffen uit afvalwater 

Lastendruk

Tevredenheid belanghebbenden

Doelstelling 16 - Betere dienstverlening door een evenwichtige belastingheffing tegen zo laag mogelijke kosten 

Thema Bestuur middelen en maatschappij
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nr Maatregel PI omschrijving Realisatie 2013 Prognose 2014 Norm 2015 Einddoelstelling

31 Vaststellen vaarwegenbeleid Bestuurlijk vastgesteld beleid voorbereiding voorbereiding Vastgesteld 

beleid

Bestuurlijk vastgesteld beleid in 2015

nr Maatregel PI omschrijving Realisatie 2013 Prognose 2014 Norm 2015 Einddoelstelling

32 Betere dienstverlening door middel 

van servicenormen

Implementatie Servicenormen vaststelling 

servicenormen door 

college

vaststelling 

servicenormen 

door college

Aan het einde van 2015 werkt HDSR 

met een vastgestelde basisset 

Servicenormen

33 Betere dienstverlening door middel 

van Digid

Minimaal 1 proces waarbij de 

burger het waterschap 

benadert via internet wordt 

ondersteund met DigiD als 

autorisatie.

0 2 Alle processen waarbij burgers via 

internet contact zoeken met het 

waterschap waarbij autorisatie aan de 

orde is maken gebruik van DigiD

nr Maatregel PI omschrijving Realisatie 2013 Prognose 2014 Norm 2015 Einddoelstelling

34 Opstellen beheerplan 

cultuurhistorische objecten

Vastgesteld beheerplan geen voorbereiding Vastgesteld 

beheerplan

Bestuurlijk vastgesteld beheerplan in 

2015

nr Maatregel PI omschrijving Realisatie 2013 Prognose 2014 Norm 2015 Einddoelstelling

35 Het toepassen van de duurzaam 

inkoop criteria van AgentschapNL

Percentage duurzaam 

inkopen volgens criteria van 

AgentschapNL

100% 100% In 2015  100% duurzaam inkopen 

volgens de criteria van 

AgentschapNL in 2015. 

Doelstelling 18 - Integreren vaarwegbeheer in het waterbeheer

Doelstelling 19 – Werken op een dienstverlenende en ingeland gerichte wijze 

Doelstelling 20 – Vergroting beleving door recreëren, cultuur en landschap

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
Doelstelling 21 - Duurzaamheidcriteria worden toegepast bij het inkopen en aanbesteden
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36 Maatregel PI omschrijving Realisatie 2013 Prognose 2014 Norm 2015 Einddoelstelling

36 Op een efficiënte wijze 

ondersteuning bieden aan het 

primaire proces

Verhouding overhead t.o.v. 

totaal kosten

16% 16% 16% 16% is het huidige normpercentage. 

In 2014 wordt een nieuwe 

waterschapsbrede benchmark 

uitgevoerd. Op basis van deze 

benchmark zal een voorstel tot 

bijstelling van het normpercentage 

worden voorgelegd. 

37 Realiseren van een effectief 

werkende organisatie

% behaalde prestatie 

indicatoren vastgelegd in de  

programma’s

83% 80% 85% Op basis van de resultaten bij burap 

2 verwachten wij een hoger % ultimo 

2014. Derhalve wordt de norm 2015 

bijgesteld tot 85%.

Doelstelling 22 – Een efficiënte en effectieve organisatie

Bestuur en organisatie

 
 
 
 



                                                                    - 59 - 

Bijlage 4 Toelichting kredieten < € 1 miljoen 
                 
Tabel 32  Kredieten < 1 miljoen euro in de jaarschijf 2015 
 

NR Afdeling Programma Doelstelling Projectnr. Projectnaam 2015 begroting

1 WSB Watersysteembeheer Instandhouden en beheren 481001 vaarwegbeheer (incl. recreatievaart) en nautisch 

beheer

100                         

2 WSB Watersysteembeheer Instandhouden en beheren 424015 legger watersysteem 50                           

3 WSB Watersysteembeheer NBW Kwantiteit M411300 mtr wateropgave stedelijk gebied Woerden 100                         

4 WSB Kwaliteit van het oppervlaktewater Kwaliteit M405700 Vispassages 2012/ 2013 30                           

5 WSB Kwaliteit van het oppervlaktewater Kwaliteit 411024 Vismigratie buiten KRW en WGP 100                         

6 WSB Watersysteembeheer Instandhouden en beheren 485098 Meetplan waterkwantiteit 50                           

7 WSB Watersysteembeheer Instandhouden en beheren 202020 Database waterkwaliteit ecologie 100                         

8 WSB Watersysteembeheer Verbeteren 211402 Nieuwegein Duikers 75                           

9 WSB Watersysteembeheer Verbeteren Watergangen Papekop Diemerbroek 100                         

10 WSB Watersysteembeheer Instandhouden en beheren Aanschaf wateropgave inundatie systeem 50                           

11 WSB Watersysteembeheer Instandhouden en beheren 485097 Doorontwikkeling WIS 50                           

12 ZB Zuiveringsbeheer Zuiveren van alle aanbod van afvalwater tegen wettelijk en in specifieke 

gevallen strengere gebiedsgerichte normen (bouw en verwerving, 

onderhoud en beheer van rwzi’s)

610151 Rwzi Nieuwegein, effluentgemaal/ gistingstank 50                           

13 ZB Zuiveringsbeheer Zuiveren van alle aanbod van afvalwater tegen wettelijk en in specifieke 

gevallen strengere gebiedsgerichte normen (bouw en verwerving, 

onderhoud en beheer van rwzi’s)

620161 Rwzi Lopik, Effluentleiding/ pompruimte 95                           

14 ZB Zuiveringsbeheer Zuiveren van alle aanbod van afvalwater tegen wettelijk en in specifieke 

gevallen strengere gebiedsgerichte normen (bouw en verwerving, 

onderhoud en beheer van rwzi’s)

810151 Rwzi Zeist, schakelkasten r.g./ airco 

schakelruimte

65                           

15 ZB Zuiveringsbeheer Zuiveren van alle aanbod van afvalwater tegen wettelijk en in specifieke 

gevallen strengere gebiedsgerichte normen (bouw en verwerving, 

onderhoud en beheer van rwzi’s)

840151 Rwzi Houten, straatwerk, bedr. Water, PE- install, 

spuislibpompen

75                           

16 ZB Zuiveringsbeheer Zuiveren van alle aanbod van afvalwater tegen wettelijk en in specifieke 

gevallen strengere gebiedsgerichte normen (bouw en verwerving, 

onderhoud en beheer van rioolgemalen)

635101 Rgm Haarzuilen, Pompinst. 73                           

17 ZB Zuiveringsbeheer Zuiveren van alle aanbod van afvalwater tegen wettelijk en in specifieke 

gevallen strengere gebiedsgerichte normen (bouw en verwerving, 

onderhoud en beheer van rioolgemalen)

741151 Rgm Groenekan, vervangen pompinstallatie 75                           

18 ZB Zuiveringsbeheer Zuiveren van alle aanbod van afvalwater tegen wettelijk en in specifieke 

gevallen strengere gebiedsgerichte normen (bouw en verwerving, 

onderhoud en beheer van rioolgemalen)

742151 Rgm Maartensdijk, Verv. Pompinstall. 15                           

19 ZB Zuiveringsbeheer Zuiveren van alle aanbod van afvalwater tegen wettelijk en in specifieke 

gevallen strengere gebiedsgerichte normen (bouw en verwerving, 

onderhoud en beheer van rioolgemalen)

743141 Rgm Achterwetering, vervangen pompinstallatie 35                           

20 ZB Zuiveringsbeheer Zuiveren van alle aanbod van afvalwater tegen wettelijk en in specifieke 

gevallen strengere gebiedsgerichte normen (bouw en verwerving, 

onderhoud en beheer van rioolgemalen)

813151 Rgm Austerlitz, Vervangen pompinstallatie 60                           

21 ZB Zuiveringsbeheer Zuiveren van alle aanbod van afvalwater tegen wettelijk en in specifieke 

gevallen strengere gebiedsgerichte normen (bouw en verwerving, 

onderhoud en beheer van rioolgemalen)

814151 Rgm Oud Londen, Vervangen pompinstallatie 20                           

22 WSB GHIJ Kunstwerken GHIJ 100                          
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Tabel 33 Toelichting Projecten < 1 miljoen euro  
 
 

Project: 1. Vaarwegbeheer en nautisch beheer 

Inhoud Aanschaf en plaatsen bebording  

Bijdrage aan de doelstelling:  Instandhouden en beheren 

Type investering instandhouding 

Totale kredietomvang € 100.000 

 
 

Project: 2. Legger Watersysteem 

Inhoud Actualiseren en opnieuw vaststellen legger 

Bijdrage aan de doelstelling:  Instandhouden en beheren 

Type investering instandhouding 

Totale kredietomvang € 50.000 

 
 

Project: 3. Maatregelen wateropgave stedelijk gebied Woerden 

Inhoud Watersysteem verbetering ivm wateropgave 

Bijdrage aan de doelstelling:  Verbeteren NBW waterkwantiteit 

Type investering Ontwikkeling 

Totale kredietomvang € 100.000 

 
 

Project: 4. Vispassages 2012/2013 

Inhoud Waterkwaliteitsmaatregelen 

Bijdrage aan de doelstelling:  Waterkwaliteit 

Type investering Ontwikkeling 

Totale kredietomvang € 30.000 

 
 

Project: 5. Vismigratie buiten KRW en WGP 

Inhoud Waterkwaliteitsmaatregelen 

Bijdrage aan de doelstelling:  Waterkwaliteit 

Type investering Ontwikkeling 

Totale kredietomvang € 100.000 

 
 

Project: 6. Meetplan waterkwantiteit 

Inhoud Opstellen meetplan waterkwantiteit 

Bijdrage aan de doelstelling:  In stand houden en verbeteren 

Type investering instandhouding 

Totale kredietomvang € 50.000 

 
 

Project: 7. Database waterkwaliteit ecologie 

Inhoud Het maken en vullen van een database voor 
waterkwaliteitsgegevens en ecologie 

Bijdrage aan de doelstelling:  Instandhouden en verbeteren 

Type investering instandhouding 

Totale kredietomvang € 100.000 
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Project: 8. Nieuwegein verbeteren watersysteem 

Inhoud Knelpunten in het watersysteem oplossen door aanpassingen 
in het watersysteem 

Bijdrage aan de doelstelling:  Verbeteren 

Type investering vervanging 

Totale kredietomvang € 75.000 

 
 

Project: 9. Watergangen Papekop Diemerbroek 

Inhoud Knelpunten in het watersysteem oplossen door aanpassingen 
in het watersysteem 

Bijdrage aan de doelstelling:  Verbeteren 

Type investering vervanging 

Totale kredietomvang € 100.000 

 
 

Project:oject: 10. Aanschaf wateropgave inundatie systeem 

Inhoud monitoren van inundaties ivm de bezuinigingskaart 
wateropgave  

Bijdrage aan de doelstelling:  In stand houden en beheren 

Type investering Ontwikkeling 

Totale kredietomvang € 50.000 

 
 

Project: 11. Doorontwikkeling WIS 

Inhoud Ontwikkeling op het gebied van water informatie systeem 

Bijdrage aan de doelstelling:  In en beheren 

Type investering Ontwikkeling 

Totale kredietomvang € 50.000 

 
 

Project: 12. Rwzi Nieuwegein, effluentgemaal/ gistingstank 

Inhoud Renoveren/vervangen van versleten onderdelen 

Bijdrage aan de doelstelling:  Schoon water 

Type investering instandhouding 

Totale kredietomvang € 500.000 

 
 

Project: 13. Rwzi Lopik, Effluentleiding/ pompruimte 

Inhoud Renoveren/vervangen van versleten onderdelen 

Bijdrage aan de doelstelling:  Schoon water 

Type investering Instandhouding 

Totale kredietomvang € 95.000 

 
 

Project: 14. Rwzi Zeist, Schakelkasten r.g./ airco ruimte 

Inhoud Renoveren/vervangen van versleten onderdelen 

Bijdrage aan de doelstelling:  Schoon water 

Type investering instandhouding 

Totale kredietomvang € 650.000 
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Project: 15. Rwzi Houten, straatwerk, bedr. Water, PE- install, 
spuislibpompen 

Inhoud Renoveren/vervangen van versleten onderdelen 

Bijdrage aan de doelstelling:  Schoon water 

Type investering instandhouding 

Totale kredietomvang € 750.000 

 
 

Project: 16. Rgm Haarzuilen, Pompinst. 

Inhoud Renoveren/vervangen van versleten onderdelen 

Bijdrage aan de doelstelling:  Schoon water 

Type investering instandhouding 

Totale kredietomvang € 200.000 

 
 

Project: 17. Rgm Groenekan, vervanging pompinstallatie 

Inhoud Renoveren/vervangen van versleten onderdelen 

Bijdrage aan de doelstelling:  Schoon water 

Type investering instandhouding 

Totale kredietomvang € 175.000 

 
 

Project: 18. Rgm Maartensdijk, verv. Pompinstall. 

Inhoud Renoveren/vervangen van versleten onderdelen 

Bijdrage aan de doelstelling:  Schoon water 

Type investering instandhouding 

Totale kredietomvang € 150.000 

 

Project: 19. Rgm Achterwetering, vervanging pompinstallatie 

Inhoud Renoveren/vervangen van versleten onderdelen 

Bijdrage aan de doelstelling:  Schoon water 

Type investering instandhouding 

Totale kredietomvang € 365.000 

 

Project: 20. Rgm Austerlitz, vervangen pompinstallatie 

Inhoud Renoveren/vervangen van versleten onderdelen 

Bijdrage aan de doelstelling:  Schoon water 

Type investering instandhouding 

Totale kredietomvang € 586.000 

 

Project: 21. Rgm Oud Londen, vervanging pompinstallatie 

Inhoud Renoveren/vervangen van versleten onderdelen 

Bijdrage aan de doelstelling:  Schoon water 

Type investering instandhouding 

Totale kredietomvang € 200.000 

 

Project: 22. Kunstwerken GHIJ 

Inhoud Voorbereidingskrediet Waaiersluis en Noordergemaal 

Bijdrage aan de doelstelling:  In stand houden en beheren 

Type investering instandhouding 

Totale kredietomvang € 100.000 
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Bijlage 5 Verbijzondering verbonden Partijen 
 
Tabel 34 Verbijzondering verbonden Partijen 
 
1. Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB) 
Vestigingsplaats Den Haag 

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap 

Ingangsdatum 1954 

Openbaar belang 
(doelstellingen en activiteiten) 

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) is een financiële 
dienstverlener die zich met haar diensten exclusief richt op de Nederlandse 
publieke sector. 
De klanten van de NWB Bank zijn decentrale overheden (waterschappen, 
gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) 
overheden. Dit betreft voornamelijk instellingen voor sociale 
volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en activiteiten op het gebied 
van water en milieu. 

Financieel belang HDSR De deelneming van HDSR in deze AAA- bank bedraagt  
€ 31.165,- opgebouwd uit 224 (van de 50.478) aandelen A van nominaal € 
115 en 47 (van de 8.511) aandelen B van nominaal € 460 (waarvan 25% 
volgestort) van de NWB. 

Bestuurlijk belang HDSR Het recht bestaat de algemene vergadering van aandeelhouders te 
bezoeken. 

Financiële kerncijfers (x € 1 mln): 
-Eigen vermogen 
-Vreemd vermogen 
-Jaarresultaat 

           31-12-2012 
1.226 

74.858 
40 

31-12-2013 
1.256 

71.750 
34 

Relatie met programma Algemene dekkingsmiddelen 

Risico’s Gering. 

Overige informatie Begin 2011 heeft de NWB besloten tot een maximale reservering van de 
jaarlijkse winsten zolang niet kan worden voldaan aan de Baselse 3% norm. 
Op grond van het voorgaande heeft de directie van de NWB, na goedkeuring 
van de Raad van Commissarissen besloten, om de nettowinst van € 40 
miljoen 2012 toe te voegen aan de algemene reserve. Als gevolg hiervan 
resulteert er geen winst die ter beschikking gesteld kon worden aan de 
Algemene vergadering van Aandeelhouders voor het uitkeren van dividend. 
In de begroting 2013 is geen bedrag aan dividenduitkering geraamd. In de 
begroting 2014-2018 is ook geen dividenduitkering geraamd. Recent zijn de 
statuten aangepast om PPS-financiering mogelijk te maken. Er is daarnaast 
besloten het aantal waterschapscommissarissen op termijn van twee naar 
één te brengen. 

 

2. Muskusrattenbeheer West- en Midden Nederland (MRB) 

Vestigingsplaats Houten 

Rechtsvorm Overeenkomst van kosten voor gemene rekening 

Ingangsdatum 1 januari 2012 

Openbaar belang 
(doelstellingen en activiteiten) 

Het  beschermen van de waterstaatswerken tegen schade veroorzaakt 
door woel- en graafwerk van muskus- en beverratten. Deze taak is 
vastgelegd in de gewijzigde Waterwet die op 1 juli 2011 is ingegaan. 
Muskusrattenbeheer West- en Midden Nederland voert deze taak uit 
voor de waterschappen: Hollands Noorderkwartier, Amstel, Gooi en 
Vecht , Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard,  
De Stichtse Rijnlanden.  

Financieel belang HDSR De bijdrage aan de dienstverlening door MRB (aandeel 24,6%) is voor 
het waterschap in 2015 begroot op € 2,432 miljoen  (2014: € 2,454 
miljoen ). 

Bestuurlijk belang HDSR De Stichtse Rijnlanden heeft zitting in het Bestuurlijk Overleg van MRB 
met twee deelnemers uit het college van dijkgraaf en heemraden. De 
dijkgraaf van HDSR is voorzitter van het Bestuurlijk Overleg en één van 
de heemraden vertegenwoordigt HDSR als lid van het Bestuurlijk 
Overleg. 

Financiële kerncijfers (€ x € 1.000): 
-Eigen vermogen 
-Vreemd vermogen 
-Jaarresultaat 

31-12-2012 
0 
0 

V € 372.000 

31-12-2013 
0 
0 

N € 20.000 

Relatie met programma Veiligheid 

Risico’s Uittreden van één of meer deelnemers is van invloed op de 
kostenverdeling.  

Overige informatie - 
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3. Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (Bghu) 
Vestigingsplaats Utrecht 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke Regeling 

Ingangsdatum 1 januari 2014 

Openbaar belang 
(doelstellingen en activiteiten) 

Samenwerken  bij de beleidsvoorbereiding, heffing en invordering van 
waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen, alsmede bij de 
uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en het beheer en 
de uitvoering van vastgoedinformatie. Doel is verbeteren van kwaliteit, 
continuïteit en efficiency. Kostenbesparing voor samenwerkende partijen 
voor de komende vier jaar wordt ingeschat op € 10 miljoen. 

Financieel belang HDSR De bijdrage aan de dienstverlening door BghU  is voor het waterschap in 
2015 begroot op € 2,5 miljoen  (2014: € 0,31 miljoen ). 

Bestuurlijk belang HDSR De Stichtse Rijnlanden heeft zitting in het Algemeen Bestuur van BghU 
met twee deelnemers uit het college van dijkgraaf en heemraden  

Financiële kerncijfers (€ x € 1.000): 
-Eigen vermogen 
-Vreemd vermogen 
-Jaarresultaat 

31-12-2012 
- 
- 
- 

31-12-2013 
- 
- 
- 

Relatie met programma Lastendruk 

Risico’s  

Overige informatie Deelnemers op dit moment naast het waterschap zijn de gemeenten 
Utrecht en De Bilt. Nieuwe toetreders worden verwacht. 

 
 4. Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) 
Vestigingsplaats Woerden 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke Regeling 

Ingangsdatum 1 april 2008 

Openbaar belang 
(doelstellingen en activiteiten) 

Het gezamenlijk beheren van de archiefbewaarplaats door een bevoegd  
archivaris. Deelnemende gemeenten naast HDSR zijn: Bodegraven-
Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden, IJsselstein. 

Financieel belang HDSR De bijdrage aan de dienstverlening door RHC is voor het waterschap in 
2015 begroot op € 130.574  (2014: € 133.072). 
 
Begrotingstotaal 2015  € 624.750  
(2014: € 645.100) 

Bestuurlijk belang HDSR De Stichtse Rijnlanden heeft zitting met één vertegenwoordiger uit het 
college in de Archiefcommissie (incl. plaatsvervanger). De 
vertegenwoordigers leggen verantwoording af over het door de 
Archiefcommissie gevoerde beleid aan het college dat hen heeft 
aangewezen. 

Financiële kerncijfers (€ x € 1.000): 
-Jaarresultaat 

31-12-2012 
N € 15.609 

31-12-2013 
V €24.683 

Relatie met programma Bestuur en organisatie 

Risico’s Beperkt 
 

Overige informatie De kosten van het RHC worden voorgeschoten door de gemeente 
Woerden. Een nadelig jaarrekening saldo wordt gedekt door bijdragen 
van de deelnemers aan de regeling en wel als volgt: 
a) de kosten van de centrale archiefbewaarplaats van het Regionaal 
Historisch Centrum naar verhouding van het aantal strekkende meters, 
dat de desbetreffende deelnemer in de archiefbewaarplaats te Woerden 
heeft ondergebracht; 
b) de overige kosten naar verhouding van het inwonertal van de 
desbetreffende gemeente, waarbij voor HDSR uitgegaan wordt van een 
fictief inwonertal van 40.000, dat elk jaar procentueel aangepast wordt 
aan het verloop van de bevolking bij de deelnemende gemeenten in de 
gemeenschappelijke regeling (2014 :40.700). 
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5. Winnet 
Vestigingsplaats Houten 

Rechtsvorm Samenwerkingsverband 

Ingangsdatum 20 december 2012 

Openbaar belang 
(doelstellingen en activiteiten) 

In het Bestuursakkoord Water is afgesproken de doelmatigheid van de 
afvalwaterketen te verhogen door een betere samenwerking tussen de 
ketenpartners. Om dit te bereiken is het regionale platform Winnet 
opgericht. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst 
hebben 14 Utrechtse gemeenten samen met HDSR zich verbonden aan 
het beheersen van de kosten, het verbeteren van de kwaliteit 
(dienstverlening) en het verminderen van (personele) kwetsbaarheid. De 
partijen zijn de volgende gemeenten en ons waterschap: Bunnik;  De 
Bilt;  Stichtse Vecht;  Houten;  Lopik;  Montfoort;  Nieuwegein;  
Oudewater;  Utrecht;  Utrechtse Heuvelrug;  Wijk bij Duurstede;  
Woerden;  IJsselstein;  Zeist. 

Financieel belang HDSR De bijdrage aan de dienstverlening door WINNET  is voor het 
waterschap in 2015 begroot op €  45.000,- 
  

Bestuurlijk belang HDSR De Stichtse Rijnlanden  heeft zitting in de stuurgroep WINNET met één 
deelnemer uit het college van dijkgraaf en heemraden. 

Financiële kerncijfers (€ x € 1.000): 
-Eigen vermogen 
-Vreemd vermogen 
-Jaarresultaat 

31-12-2012 
nvt 
nvt 

31-12-2013 
nvt 
nvt 

V € 64.415 

Relatie met programma Zuiveringsbeheer 

Risico’s Beperkt 

Overige informatie  

 

6. Aquon 

Vestigingsplaats Tiel 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

Ingangsdatum 1 juli 2011 

Openbaar belang 
(doelstellingen en activiteiten) 

AQUON is het instituut voor wateronderzoek voor negen waterschappen. 
AQUON levert monsterneming, analyse en rapportage van chemisch, 
fysisch en biologisch onderzoek naar de eigenschappen van het natte 
milieu. AQUON verzorgt voor negen deelnemers het 
waterkwaliteitsonderzoek, dat uitgevoerd moet worden als gevolg van 
wettelijke verplichtingen (zoals zwemwateronderzoek en KRW 
monitoring). Tevens is het, ten behoeve van de uitvoering en evaluatie 
van het eigen beleid, noodzakelijk kwaliteit- en kwantiteitsmetingen uit te 
voeren en daarover te rapporteren. 

Financieel belang HDSR In 2013 was de bijdrage van HDSR volgens de begroting van AQUON  
(na de 2e begrotingswijziging) € 1.633.002.  
Voor 2014 wordt de bijdrage voor de dienstverlening van AQUON 
begroot op € 1.172.924.  
Voor 2015 is een bijdrage begroot van €1.146.142. 

Bestuurlijk belang HDSR HDSR is met een lid van het college van het waterschap als lid van het 
Algemeen Bestuur vertegenwoordigd in de GR. 

Financiële kerncijfers (€): 
-Vreemd vermogen 

31-12-2012 
€ 14.668.664 

 

31-12-2013 
€ 16.263.767 

Relatie met programma Kwaliteit van het oppervlaktewater,  zuiveringsbeheer 

Risico’s Uittreden van een deelnemer kan invloed hebben op het 
produktievolume, het kostenniveau en de kostenverdeling. 

  

 



 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Het Waterschapshuis 
Vestigingsplaats Amersfoort 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

Ingangsdatum 1 juli 2010 

Openbaar belang 
(doelstellingen en activiteiten) 

Het Waterschapshuis bevordert samenwerking op ICT-gebied tussen 
waterschappen en andere overheden die actief zijn in de watersector. Er 
worden ICT - programma's uitgevoerd voor de waterschappen en er 
worden applicaties beheerd die door meerdere waterschappen gebruikt 
worden. 

Financieel belang HDSR Jaarkosten HDSR bedragen voor 2014. € 529.675 (2013: ca. € 632.010). 
Verwachte bijdrage 2015: 491.593 

Bestuurlijk belang HDSR Eén lid en een plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur. 

Financiële kerncijfers (€) (Stichting): 
-Eigen vermogen 
-Vreemd vermogen(totaal vlottende activa) 
-Jaarresultaat 

31-12-2012 
208.611 

8.256.102 
V 115.820 

31-12-2013 
553.274 

7.720.149 
V 781.184 

Relatie met programma Bestuur en organisatie 

Risico’s Herziening van het werkpakket door HWH 2.0 kan tot financiële en 
inhoudelijke risico’s leiden. 

Overige informatie Op 25 april 2014 is het Algemeen Bestuur van Het Waterschapshuis 
unaniem akkoord gegaan met de nieuwe koers van Het 
Waterschapshuis. Dit betekent dat Het Waterschapshuis wordt 
afgeslankt en dat er een strikte scheiding zal worden aangebracht tussen 
collectieve projecten waar iedereen aan deelneemt (bijvoorbeeld omdat 
het om een wettelijke plicht gaat) en facultatieve projecten waar slechts 
een aantal waterschappen aan deelneemt. 
De nieuwe koers van Het Waterschapshuis moet nu verder worden 
uitgewerkt. Dit zal leiden tot een wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling en tot een begrotingswijziging. Van beide is de verwachting dat 
die in het najaar ter behandeling worden aangeboden. 
  

 
 
 


