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In de vergadering van 11 november 2014 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden besloten: 
1. Kennis te nemen van de investeringsrapportage t/m 3e kwartaal 2014 
2. De investeringsrapportage ter informatie aan te bieden aan de commissie BMZ. 
 
 
Korte inhoudelijke omschrijving: 
 
Bijgaand treft u een tweetal rapportages die gezamenlijk de stand van zaken betreffende de 
investeringsuitgaven t/m september 2014 weergeven (DM 874415-v3). Dit betreffen de volgende 
rapportages 

- Rapportage realisatie jaarschijf t/m 3e kwartaal 2014. 
- Rapportage realisatie grote projecten t/m 3e kwartaal 2014. 

 
Deze rapportages worden per kwartaal opgesteld en aan het Algemeen Bestuur aangeboden. De 
rapportages over het 1e en 2e kwartaal waren opgenomen in respectievelijk de bestuursrapportage 2014 no. 
1 en no.2. De rapportage over de realisatie over geheel 2014 zal in het jaarverslag 2014 worden opgenomen 
en aan u worden aangeboden.  
 
De uitputtingpercentage van het taakstellend investeringsniveau exclusief Rwzi Utrecht t/m september 
bedraagt 62%. De jaarprognose uitputting komt uit op 96%. De jaarprognose per programma varieert van 
84% en 105%. Het dagelijks bestuur blijft sturen op tussentijdse rapportages ten einde zo goed mogelijk de 
doelstelling voor 2014 en navolgende jaren te realiseren.    
 
 
 
 
 
Bijlage: overzicht investeringsuitgaven t/m september 2014 (DM 874415-v3) 
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Investeringsrapportage t/m 3e kwartaal 2014 

Algemeen 
In onderstaande tabel treft u de investeringen en subsidies zoals begroot en gerealiseerd in de 
jaarschijf 2014 tot en met september 2014.  
 
Tabel  - Overzicht investeringsuitgaven, bijdrage derden en subsidies 

Begroting Begroting Realisatie Huidige Jaarprognose
2014 2014 2014 uitputting uitputting

Initieel na 2e wijz t/m sept

Veiligheid 7.995.000 6.100.000 3.242.214 53% -                             
Primaire en regionale waterkeringen 7.995.000 6.100.000 3.242.214 53% -                             84% +/+ +/+ +/+
Voldoende water 11.129.000 12.089.000 9.045.492 75% 69.577-                   
Watersysteembeheer 8.974.000 10.334.000 7.454.383 72% 50.000-                   100% +/+ +/+ +/+
Beperking wateroverlast 2.155.000 1.755.000 1.591.109 91% 19.577-                   105% +/+ +/+ +/+
Schoon water 14.600.000 10.909.000 5.799.313 53% 1.079.257-              
Kwaliteit van het oppervlakte water 7.045.000 5.207.000 3.393.546 65% 662.638-                 100% +/+ +/+ +/+
Zuiveringsbeheer 7.555.000 5.702.000 2.405.767 42% 416.619-                 93% +/+ +/+ +/+

Totaal investeringsniveau taken (1) 33.724.000 29.098.000 18.087.019 62% -1.148.834 95%
Bestuur, middelen & maatschappij 1.250.000 600.000 284.820 47% 11.074-                   
Bestuur en ondersteuning 1.250.000 600.000 284.820 47% 11.074-                   100% +/+ +/+ +/+

Totaal investeringsniveau 
bedrijfsvoeringsinvesteringen (2) 1.250.000 600.000 284.820 47% -11.074 100%
Taakstellend investeringsniveau excl. 
Rwzi Utrecht (=1+2) 34.974.000 29.698.000 18.371.839 62% 1.159.908-              96%
Rwzi Utrecht (3) 6.430.000 3.230.000 1.704.451 53% -                             100% +/+ +/+ +/+
Taakstellend investeringsniveau incl 
Rwzi Utrecht (1 t/m 3) 41.404.000 32.928.000 20.076.290 61% 1.159.908-              96%

Geld(bedragen x € 1.000)
Subsidies/ 

bijdragen derden Kwaliteit Tijd

 
Bedragen zijn in euro’s 
 
Toelichting: 
Algemeen 
In de begroting is na verwerking van de 2e begrotingswijziging een taakstellend investeringsniveau 
van € 32,928 mln euro vastgesteld. Dit is inclusief het project rwzi Utrecht. In de initiële begroting 
bedroeg het taakstellend investeringsniveau € 41,4 mln. Gedurende het jaar is de jaarschijf met 8,476 
mln euro naar beneden bijgesteld.  
 
Sturen op de jaarschijf en het toekomstige kapitaallastenniveau 
Om bijstelling van het investeringsniveau in 2014 zoveel mogelijk te voorkomen is het zogenaamde 
beheerdersoverleg ingevoerd. Dit is een periodiek overleg tussen de ambtelijke opdrachtgevers, 
ambtelijke opdrachtnemers en de directie. In dit overleg wordt gestuurd op de investeringsuitgaven in 
2014 en het toekomstige kapitaallastenniveau. Dit leidt er ook toe dat de beheerafdelingen 
gezamenlijk op het investeringsplafond sturen. Elementen van deze sturing waarmee de realisatie van 
de jaarschijf en het toekomstige kapitaallastenniveau te beïnvloeden zijn worden hierna toegelicht. 
 
Aanbestedingsvoordelen 
In de 1e en de 2e bestuursrapportage is op de diverse programma’s een aanbestedingsvoordeel van 
2,7 mln euro gemeld en met een begrotingswijziging (1e en 2e) afgeraamd. Dit voordeel is deels door 
de organisatie zelf ‘gecreëerd’ door het slim combineren van soortgelijke werken waardoor 
schaalvoordelen behaald kunnen worden. Dit opbossen heeft plaatsgevonden bij de aanbesteding van 
de onderzoeken ten behoeve van het GOP Regionale waterkeringen en bij de aanbesteding van een 
perceel van het CAW project. Daarnaast ontstaan de aanbestedingsvoordelen ook door momenteel 
gunstige marktomstandigheden.  
 
Het realiseren van aanbestedingsvoordelen resulteert in ruimte binnen de jaarschijf en het 
investeringskrediet. Tot op heden wordt het gerealiseerde voordeel zichtbaar op het moment dat het 
project gereed wordt gemeld en worden de financiële consequenties, namelijk lagere toekomstige 
kapitaallasten dan ook zichtbaar. Komend kwartaal wordt een beleidsnotitie voorbereid waarin een 
eenduidige werkwijze wordt vastgesteld hoe met aanbestedingsvoordelen wordt omgegaan. Dit maakt 
het mogelijk om tussentijds de ontstane ruimte in te zetten voor andere investeringsvraagstukken.   
 



Dekkingsvoordelen  
Naast het sturen op het investeringsplafond/ jaarschijf wordt ook gestuurd op de toekomstige 
kapitaallasten. De doelstelling is om de toekomstige kapitaallasten zoveel mogelijk te beperken door 
waar mogelijk het aantrekken van externe financieringsmiddelen zoals bijvoorbeeld subsidies.  
 
Efficiency voordelen 
De organisatie staat voor de opgaven om vanaf 2016 1,3 mln euro structureel te bezuinigen door het 
doorvoeren van efficiency maatregelen binnen de organisatie. Efficiencymaatregelen op de 
investeringen zijn hier een onderdeel van. Er bestaat een uitwerkingsopdracht van de 
efficiencymaatregel om vanaf 2016 2% te besparen op de voorgenomen investeringen. Afgelopen 
periode zijn maatregelen ontplooit die invulling geven aan deze uitwerkingsopdracht. 
1. Het herontwerpen van kade maatregelen in de GOP Keringen. Uit een studie blijkt dat smallere 

kades aangelegd kunnen worden dan waarbij in de planvorming vanuit is gegaan om aan de norm 
te kunnen blijven voldoen. Dit leidt naar verwachting tot substantiële lagere investeringen  dan 
geraamd.       

2. Het eerder vermelde ‘slimmer’ aanbesteden door het samenvoegen van percelen waardoor 
schaalvoordelen ontstaan. Een voorbeeld hiervan is het project kadeverbetering Enkele Wiericke. 
Met dit project worden meerdere doelstellingen gerealiseerd (kadeverbetering, baggeren en 
aanleg natuurvriendelijke oevers). Door deze werken samen te voegen in één project zijn 
synergievoordelen behaald. Zo wordt de vrijkomende bagger gebruikt voorde de aanleg van de 
natuurvriendelijke oevers en de verbetering van de buitenwaartse stabiliteit van de waterkering.  

 
Flexibiliteit  
Door autonome factoren kan het voorkomen dat de projecten zoals opgenomen in de vastgestelde 
jaarschijf niet of met vertraging gestart worden waardoor de investeringsuitgaven vertragen. Om de 
geplande investeringsuitgaven te kunnen realiseren zal op dat moment ingegrepen moeten worden. 
De mate waarin de projectbeheerder erin slaagt om dergelijke ontwikkelingen op te vangen zegt iets 
over de flexibiliteit. In 2014 zijn projecten van 2015 naar voren gehaald en andere (vertraagde) 
projecten zijn doorgeschoven naar 2015.  
 
In onderstaande tabel wordt per programma aangegeven welk deel van het oorspronkelijke 
programma is gerealiseerd, welk deel is doorgeschoven en welk deel naar voren is gehaald.  
 

Oorspronkelijk Doorgeschoven Doorgeschoven Niet uitgevoerd/ Naar voren gehaald Verwacht gerealiseerde

programma vanuit 2013 naar  2015
aanbestedings 

voordeel in 2014 programma 
(=1) (=2) (=3) (=4) (=5) (=1-2-3-4+5)

Primaire en regionale waterkeringen 7.995.000 1.710.000 825.000 640.000 6.100.000
Watersysteembeheer 8.974.000 1.200.000 750.000 910.000 10.334.000
Beperking wateroverlast 2.155.000 400.000 1.755.000
Kwaliteit van het oppervlakte water 7.045.000 1.000.000 1.200.000 362.000 5.207.000
Zuiveringsbeheer 7.555.000 482.000 395.000 2.010.000 70.000 5.702.000
Totaal investeringsniveau taken (1) 33.724.000 4.255.000 4.035.000 1.982.000 29.098.000
Bestuur en ondersteuning 1.250.000 650.000 600.000
Totaal investeringsniveau 
bedrijfsvoeringsinvesteringen (2) 1.250.000 0 650.000 0 0 600.000
Taakstellend investeringsniveau excl. Rwzi 
Utrecht (=1+2) 34.974.000 0 4.905.000 4.035.000 1.982.000 29.698.000
Rwzi Utrecht (3) 6.430.000 3.200.000 3.230.000
Taakstellend investeringsniveau incl Rwzi 
Utrecht (1 t/m 3) 41.404.000 0 8.105.000 4.035.000 1.982.000 32.928.000

(bedragen x € 1.000)

 
 
De flexibiliteit kan worden vergroot door voor ‘standaard’ projecten zoals vervangingswerken een 
werkvoorraad aan te leggen van projecten die al zover zijn voorbereid dat deze binnen enkele 
maanden ten uitvoer gebracht kunnen worden.  
 
Prognose investeringsuitgaven 2014 
De nieuwe aanpak resulteert in een geprognosticeerde uitputting van de totale jaarschijf 2014 van 
96% na verwerking van de 2e begrotingswijziging. Dit is inclusief de bijstelling van de 
investeringsuitgaven met betrekking tot de bedrijfsvoeringinvesteringen en ten behoeve van het 
project Rwzi Utrecht). Dit komt overeen met een totale investeringsniveau in 2014 van 31,6 mln euro.   
 



Uitruil projecten x- en y-lijst 
In het 1e halfjaar van 2014 zijn geen projecten van de y lijst van start gegaan. Momenteel wordt wel 
een voorstel voorbereid om een deel van de middelen die op de Y lijst gereserveerd staan t.b.v. het 
GOP Primaire waterkeringen (ad € 0,1 mln) toegekend te krijgen. Dit omdat de besteding in 2014 voor 
het GOP Regionale waterkeringen lager is uitgevallen dan geraamd.   
 
Kredietoverschrijdingen 
Tot en met het derde kwartaal van 2014 hebben zich geen nieuwe krediet overschrijdingen 
voorgedaan dan degene die al in de jaarrekening 2013 of eerdere bestuursrapportages zijn gemeld.  
 
Rapportage grote projecten en voortgangsrapportage Watergebiedsplannen 
Uw algemeen bestuur ontvangt per kwartaal een rapportage over de voortgang van de 
investeringsprojecten en uitgaven. Naast de realisatie van de vastgestelde jaarschijf wordt 
gerapporteerd over de voortgang van de watergebiedsplannen en de overige grote projecten. De 
aparte rapportage watergebiedsplannen is komen vervallen en is in de rapportage grote projecten 
geïntegreerd. De rapportage grote projecten is bij dit voorstel bijgevoegd.  



Rapportage grote projecten  - realisatiecijfers t/m september 2014

geplande uitgaven geplande uitgaven werkelijke  Uitputting 
Opgenomen in primaire opgenomen in herziene uitgaven in begrotings

Programma / project nr en naam begroting 2014 begroting 2014 in 2014 jaar in % kwaliteit tijd geld

Programma waterkeringen:

Waterkeringen 7.995.000                                        6.000.000                            3.233.154        53,89% +/+ +/+ +/+

Programma watersysteembeheer

Watersysteembeh. KRW 1.400.000                                        400.000                               202.785           50,70% +/+  +/- +/+

Watersysteembeh. KRW Kansen 500.000                                           300.000                               295.863           98,62% +/+ +/+ +/+

Watersysteembeh. Synergieproject KRW Ouwenaar 3.295.000                                        3.295.000                            2.420.576        73,46% +/+ +/+ +/+

Watersysteembeh. Synergieproject KRR 1.700.000                                        700.000                               244.010           34,86% +/+  +/- +/+

Watersysteembeh. Grootonderhoudsplan Kunstwerken 2.629.000                                        3.029.000                            2.347.288        77,49% +/+ +/+ +/+

Watersysteembeh. Grootonderhoudsplan Oevers 700.000                                           1.000.000                            816.686           81,67% +/+ +/+ +/+

Watersysteembeh. Watergebiedsplan Groenraven/ Maartensdijk 900.000                                           1.400.000                            1.136.048        81,15% +/+ +/+ +/+

Watersysteembeh. Watergebiedsplan Kromme Rijn 300.000                                           300.000                               145.584           48,53% +/+ +/+ +/+

Watersysteembeh. Watergebiedsplan Langbroekerwetering 800.000                                           860.000                               612.497           71,22% +/+ +/+ +/+

Watersysteembeh. 200.000                                           100.000                               53.591             53,59% +/+ +/+ +/+

Watersysteembeh. 500.000                                           525.000                               461.390           87,88% +/+ +/+ +/+

Watersysteembeh. Watergebiedsplan Zegveld Oud-kamerik 1.300.000                                        1.900.000                            1.316.897        69,31% +/+ +/+ +/+

Watersysteembeh. Nota ruimte middelen 1.850.000                                        1.450.000                            1.196.631        82,53% +/+ +/+ +/+

Watersysteembeh. 1.000.000                                        650.000                               397.307           61,12% +/+ +/+ +/+

Programma zuiveringsbeheer

Zuiveringsbeheer Rwzi Utrecht - Instandhoudingsplan 3.430.000                                        2.930.000                            1.697.753        57,94% +/+ +/+ +/+

Zuiveringsbeheer Rwzi de Meern 1.800.000                                        1.250.000                            478.523           38,28% +/+ +/+ +/+

GOP regionale waterkeringen

Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen

CAW Datacommunicatie en telemetrie

Watergebiedsplan Linschoterwaard
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