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Onderwerp: jaarrekening en jaarverslag 2013 Nummer: 813523 
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  SKK  11-06-2014 Afdeling: Administratie 

In AB: 02-07-2014   
Portefeuillehouder: Kromwijk Geheim:  ja    nee 
 
Voorstel

Gelet op artikel 104 van de Waterschapswet en op artikel 11 van de Verordening beleids- en  
verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; 
gelezen de jaarrekening 2013, alsmede het accountantsverslag jaarrekening 2013 van 13 mei 2014, 
opgesteld door de onafhankelijke accountant. 
 
 
Stelt het college u voor om: 
 

1. De jaarrekening en jaarverslag 2013 ongewijzigd vast te stellen. 
 
2. Het negatieve exploitatieresultaat van €  2.508.000 (afgerond) volgens onderstaande verdeling te 

verrekenen met de algemene reserve. 
 

3. De ontrekkingen en toevoegingen aan de reserves van het negatieve exploitatieresultaat van 
€ 2.508.000 te verrekenen op basis van de gerealiseerde netto belastingopbrengsten en netto lasten          
per belastingcategorie in 2013. De verdeling van watersysteemheffing per belastingcategorie vast te 
stellen conform het besluit wijziging kostentoedelingsverordening 2009 Hoogheemraadschap de 
Stichtse Rijnlanden: 

                    
  

Watersysteemheffing ingezetenen -€ 729.000 onttrekking
Watersysteemheffing gebouwd                         -€ 1.553.000 onttrekking
Watersysteemheffing overige ongebouwd         -€ 452.000 onttrekking
Watersysteemheffing natuur                              -€ 16.000 onttrekking

Watersysteemheffing totaal -€ 2.750.000 onttrekking

Zuiveringsheffing € 242.000 toevoeging

resultaat -€ 2.508.000 onttrekking  
 
 
Aandachtspunt 
De accountant heeft de controle bij het waterschap afgerond en is voornemens om een controleverklaring 
met een goedkeurend oordeel op de aspecten van getrouwheid en rechtmatigheid te verstrekken. Deze 
verklaring is tot op heden nog niet afgegeven door de accountant, omdat de controle van de 
belastingmutaties bij het samenwerkingsverband BghU nog niet is afgerond. Als deze laatste controleslag 
heeft plaatsgevonden wordt de controleverklaring zo spoedig mogelijk toegezonden en toegevoegd aan de 
jaarrekening.  
 
Vooruitlopend op het ontvangen van de goedkeurende controleverklaring heeft het college op 13 mei 2014 
ingestemd met de jaarstukken.  
 
 
Advies commissie  BMZ     SKK 
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INLEIDING 
Bijgaand treft u de jaarrekening en het jaarverslag 2013 aan. Met de jaarrekening en het jaarverslag wordt 
door het college verantwoording afgelegd aan het Algemeen Bestuur over de prestaties, financiën en de 
resultaten over 2013. 
De uitkomsten van de verantwoordingsrapportages op hoofdlijnen zijn: 

 Het totaalniveau van de netto uitgaven blijft binnen het vastgestelde kader van de begroting 2013. 
Daardoor hoeft er minder onttrokken te worden aan de reserves dan begroot was. 

 De scores op de prestatie indicatoren geven in 2013 ten opzichte van 2012 een verbetering te zien. Daar 
waar in 2012 nog 23% rood of oranje was is dit verbeterd in 2013 naar 17%.  

 De bijgestelde investeringsomvang van de tweede burap is voor 99,8% gerealiseerd. 
Het college is positief gestemd dat de uitkomsten van de jaarrekening en het jaarverslag 2013 laten zien dat het 
de HDSR-organisatie als geheel toch goed gelukt is om na de impact op de organisatie van het rapport “Bouwen 
aan vertrouwen” de goede weg omhoog te vinden.  
 
 
De jaarrekening en het jaarverslag 2013 zijn besproken in de gecombineerde commissie BMZ/SKK op 11 
juni 2014. De commissie BMZ geeft haar advies betreffende de jaarrekening, net zoals voorheen de 
rekeningcommissie, rechtstreeks aan het algemeen bestuur. 
 
Bij de jaarrekening 2013 wordt (zie aandachtspunt blad 1) een goedkeurende controleverklaring verstrekt, 
die betrekking heeft op de getrouwheid en rechtmatigheid. Het accountantsverslag jaarrekening 2013 van 
Deloitte Accountants is als bijlage bijgevoegd. De informatie in het jaarverslag is door de accountant 
beoordeeld op consistentie met de cijfers in de jaarrekening.  
 
Ten aanzien van de voorgestelde verrekening van het exploitatieresultaat en de voorgestelde toevoegingen 
en onttrekkingen kan het volgende worden opgemerkt. 
 

 Algemene reserve  
De ontrekkingen en toevoegingen aan de reserves van het negatieve exploitatieresultaat van 
€ 2.508.000 worden verrekend op basis van het verschil tussen de gerealiseerde netto belasting 
opbrengsten en netto lasten per belastingcategorie in 2013. De verdeling van watersysteemheffing 
per belastingcategorie is conform het besluit wijziging kostentoedelingsverordening 2009 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 21 
september 2011. 
 
 Bestemmingsreserve  
De mutaties 2013 van de bestemmingsreserves zijn al bestemd in de jaarrekening 2013 aan de 
hand van de begroting 2013 en eerder vastgestelde bestuursvoorstellen.  

 
 
 
In onderstaande tabel zijn de voorgestelde bestemming in de algemene reserve en de mutaties in de 
bestemmingsreserve weergegeven. In de laatste kolom wordt de reservepositie in een percentage per 
categorie weergegeven. 
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Reserve positie Voorstel Saldo na 
(x € 1.000) bestemming bestemming 
 Saldo resultaat Mutatie resultaat Reserve
 31-12-2012 2013  2013 2013 positie
Eigen Vermogen    
Watersysteemheffing ingezetenen 7.315 -729 6.586 33%
Watersysteemheffing gebouwd 16.944 -1.553 15.391 58%
Watersysteemheffing ongebouwd 2.012 -452 1.560 35%
Watersysteemheffing natuur -18 -16 -34 -67%
Zuiveringsheffing 4.197 242 4.439 8%
  
Totaal algemene reserve 30.450 -2.508 27.942 27%

Bestemmingsreserve  
Muskusrattenbeheer (MRB) 1.027 -1.027 0 
Bestemmingsreserve   
afkoppelen Utrechtse Heuvelrug 428 -15 413  
Bestemmingsreserve  
verkiezingen 200 200  
Bestemmingsreserve  
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 0 38.408 38.408 
  
Totaal bestemmingsreserve 1.455 -2.508 37.566 39.021 
  
Totaal 31.905 -2.508 37.566 66.963 

 
 
ARGUMENTEN 
 
Op grond van artikel 104 van de Waterschapswet dient het algemeen bestuur de jaarrekening en het 
jaarverslag vast te stellen.  
Het college legt daartoe aan het algemeen bestuur, op grond van artikel 103 van de Waterschapswet en 
artikel 11 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie (vastgesteld door het algemeen bestuur in 
de vergadering van 30 juni 2010), verantwoording af over het door hem gevoerde bestuur, onder 
overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. Collegeleden nemen op grond van het bepaalde in 
artikel 105 van de Waterschapswet dan ook niet deel aan stemmingen over de vaststelling van de 
jaarrekening en het jaarverslag. 
 
RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN  
 
Onderstaande jaardocumenten dienen als achtergrond informatie en kunnen worden geraadpleegd worden 
op extranet en gebruikt worden ter ondersteuning om tot een oordeel over de jaarrekening en jaarverslag 
2013 te komen: 
 

1. Jaaroverzicht 2013 Muskusrattenbeheer Midden Nederland (DM 781459) 
2. Bestuursrapportage 2013 nr. 2. (DM 706691) 
3. Sociaal jaarverslag 2013 (DM 797107) 
4. Jaaroverzicht zuiveren afvalwater 2013 (DM 807323)

 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES  
(niet van toepassing)
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KANTTEKENINGEN  
(niet van toepassing)
 
 
UITVOERING  
(niet van toepassing)
 
 
 
COMMUNICATIE  
(niet van toepassing)
 
 
BIJLAGE(N) 
 

 nee 
 ja, namelijk 1. Jaarrekening 2013 inclusief controleverklaring (DM 816363) – controleverklaring volgt nog 

                        2. Jaarverslag 2013 (DM 795174) 
                        3. Concept accountantsverslag Deloitte controle jaarrekening 2013 (DM 819904) 
                        4. Managementletter 2013 (DM 763647) 
 
TER INZAGE 
 

 nee 
 ja, namelijk       

 
 
Dijkgraaf en hoogheemraden, 
dijkgraaf, P.J.M. Poelmann 
secretaris-directeur J. Goedhart 



 
 

 
BIJLAGE 
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DOCS 816363  - Jaarrekening 2013 versie1A 13-05-2014 
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Voorwoord 
 
 
Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2013 aan.  
 
De gevolgen van de bezuinigingen van het Rijk 
hebben impact op het waterschap. Het 
waterschap moet meer taken uitvoeren voor 
minder geld. Om een solide financieel beleid te 
voeren met beperkte lastenstijging voor de 
burger zijn in de begroting 2013  
kostenbesparingen opgenomen. Bestuurlijk en 
ambtelijk is in 2013 veel energie gestoken om 
de afgesproken taakstellingen in de begroting 
te halen. De resultaten over 2013 laten zien 
dat de inspanningen geslaagd zijn en dat de 
werkelijke nettolasten minder hoog zijn dan 
begroot. Het college is dan ook verheugd om 
te melden dat de inzet om onder de 
“geïndexeerde nullijn” te blijven gehaald is. 
 
Met ingang van 2013 is de Wet Normering 
Topinkomens (WNT) van toepassing. Deze 
wet verbiedt organisatie met topfunctionarissen 
in de publieke en (semi)publieke sector 
beloningen en ontslagvergoedingen overeen te 
komen hoger dan de geldende WNT norm. 
Ook is er de verplichting tot het openbaar 
maken van alle topfunctionarissen en overige 
medewerkers, die een bezoldiging genieten 
boven de geldende bezoldigingsnorm. Voor de 
waterschappen valt alleen de functie secretaris 
algemeen directeur onder de topfunctionaris. 
In hoofdstuk 5.2 wordt voldaan aan de 
publicatieplicht. 
 
Begin 2013 heeft De Stichtse Rijnlanden van 
Rijkswaterstaat een bedrag van € 37,4 miljoen 
ontvangen om het beheer en onderhoud van 
de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (=GHIJ) in 
één keer af te kopen. De opbrengsten voor de 
GHIJ zijn verwerkt in het programma bestuur 
en beheer, omdat eind 2013 nog geen 
verdeling over de programma’s is vastgesteld. 
De gerealiseerde kosten in 2013 zijn volledig 
ten laste van het programma 
watersysteembeheer geboekt.  
 

 
 
 
 
Met het vaststellen van de startnotitie GHIJ 
door het algemeen bestuur op d.d.12 februari 
2014 heeft het algemeen bestuur ingestemd 
met het vormen van een bestemmingsreserve 
GHIJ per 31 december 2013. 
 
De transactie van GHIJ heeft een positief 
effect gehad op het exploitatieresultaat en de 
reservepositie van HDSR. Ook is de post 
leningen (vaste schulden) afgenomen. De 
verhouding eigen vermogen versus vreemd 
vermogen is als gevolg hiervan verbeterd.  
 
In de loop van het jaar is de oorspronkelijke 
begroting met twee begrotingswijzigingen door 
het algemeen bestuur bijgesteld. Bij de tweede 
begrotingswijziging inclusief de begrote 
onttrekking aan de bestemmingsreserve GHIJ 
is de begroting 2013 met een nadelig 
exploitatieresultaat van € 4,2 miljoen 
vastgesteld. Voornamelijk door de overname 
van GHIJ wordt de jaarrekening 2013 met een 
voordelig saldo voor mutaties reserves van 
€ 36,1 miljoen afgesloten. Na de mutaties in de 
bestemmingsreserves is er een nadelig 
exploitatieresultaat van € 2,5 miljoen. In 2013 
is per saldo het exploitatieresultaat € 1,7 
miljoen positief ten opzichte van de begroting. 
In hoofdstuk 1.2 is een voorstel tot verdeling 
van het nog te bestemmen exploitatieresultaat 
opgenomen.  
 
De jaarlijkse accountantscontrole is gesplitst in 
twee delen, namelijk de interim-controle en de 
controle van de jaarrekening. In de 
managementletter rapporteert de accountant 
zijn bevindingen over de interim-controle. De 
bevindingen n.a.v. de controle van de 
jaarrekening worden gerapporteerd in een 
accountantsrapport.  
 
 
Het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden 
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Inleiding en leeswijzer 
 
Inleiding 
Conform artikel 103 van de Waterschapswet 
en artikel 11 van de Verordening beleids- en 
verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden bieden wij u hierbij de 
jaarrekening 2013 van Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden ter vaststelling aan. 
 
De jaarverslagleggingsdocumenten 
(jaarstukken) bestaan uit het jaarverslag en de 
jaarrekening. De jaarrekening is een financieel 
verantwoordingsdocument en wordt ter 
vaststelling aangeboden aan het algemeen 
bestuur. Door de vaststelling van de 
jaarrekening verleent het algemeen bestuur 
aan ons college décharge ten aanzien van het 
financieel beheer. In het jaarverslag, dat 
separaat wordt aangeboden, wordt nader 
ingegaan op het financiële beleid en de 
programmaverantwoording. 
 
Aan de hand van de begroting worden de 
kaders door het algemeen bestuur vastgesteld 
en via de jaarrekening wordt gecontroleerd of 
de uitvoering binnen deze kaders heeft 
plaatsgevonden. 
 
De accountant geeft een getrouwheidsoordeel 
en een oordeel over de financiële 
rechtmatigheid van de totstandkoming van de 
baten, lasten en balansmutaties van de 
jaarrekening. Naar aanleiding van de controle 
door de accountant is een goedkeurende 
controleverklaring voor zowel de getrouwheid 
als de rechtmatigheid verstrekt. 
 
De jaarrekening wordt behandeld en 
vastgesteld in de vergadering van het 
algemeen bestuur van 2 juli 2014. 
 
Leeswijzer 
In het verslagjaar is een eerste 
begrotingswijziging vastgesteld in de 
vergadering van het algemeen bestuur op 10 
juli 2013. De tweede begrotingswijziging is 
vastgesteld in de vergadering van het 
algemeen bestuur op 13 november 2013. In de 
jaarrekening 2013 is een extra kolom 
opgenomen met de aangepaste begroting na 
de begrotingswijzigingen. De verschillen 
worden berekend op basis van de gewijzigde 
begroting en realisatie. In de jaarrekening 

worden positieve resultaten als voordeel (V) en 
negatieve resultaten als nadeel (N) vermeld. 
 
In de vergadering van het algemeen bestuur 
op 13 november 2013 is vastgesteld om het 
afschrijvingsbeleid aan te passen. Deze wijzing 
is verwerkt in de grondslagen van waardering 
en resultaatbepaling. 
 
De samenvatting en het voorstel tot 
bestemming van het saldo zijn in hoofdstuk 1 
opgenomen. In hoofdstuk 2 staat de balans 
met de daarbij behorende toelichtingen. In 
hoofdstuk 3 tot en met 5 zijn de 
exploitatierekeningen naar programma’s, 
kostendragers en kosten- en opbrengstsoorten 
weergegeven. In hoofdstuk 6 zijn specificaties 
van onderhanden werk inclusief kredietruimte 
van de lopende investeringsprojecten en de 
staat van vaste schulden opgenomen. In 
hoofdstuk 7 is de controleverklaring 
toegevoegd. 
 
Bestuursbehandeling  
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden 
stemt in met het ontwerp jaarrekening 2013. 
De commissie BMZ brengt aan het algemeen 
bestuur rechtstreeks een advies uit over de 
definitieve jaarrekening 2013. 
Het algemeen bestuur is het bevoegd orgaan 
voor het vaststellen van de jaarrekening op 
grond van artikel 104, lid 1 van de 
Waterschapswet.  
 
Publicatie  
De definitieve jaarstukken worden via 
bekendmakingen openbaar gemaakt.  
Op het moment dat de jaarstukken 2013 door 
het college aan het algemeen bestuur worden 
voorgelegd zijn de documenten voor iedereen 
beschikbaar. Ook worden de jaarstukken 2013 
digitaal op de website www.hdsr.nl 
gepubliceerd.
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1. Samenvatting jaarrekening 2013 
1.1 Exploitatie 

  Rekening  Begroting Begroting Begroting  Rekening Verschil
  2012  2013  2013  2013   2013 Begr/
Exploitatierekening  
naar programma 

na 1e 

wijziging

na 2e 

wijziging 

Rek

Waterkeringen 11.938 9.226 9.198 9.304 8.400 904 V
Calamiteitenzorg 191 212 211 206 220 -14 N
Muskusrattenbeheer 0 2.899 2.899 2.798 2.839 -41 N
Watersysteembeheer 22.318 20.880 20.819 21.045 22.360 -1.315 N
Beperking Wateroverlast 2.915 2.940 2.917 2.843 2.031 812 V
Kwaliteit oppervlaktewater 3.191 3.975 3.943 4.204 3.955 249 V
Zuiveringsbeheer 44.319 44.153 44.797 45.057 44.451 606 V
Lastendruk 3.235 3.513 3.501 3.772 3.452 320 V
Bestuur en organisatie 15.491 15.687 15.965 15.246 -23.661 38.907 V
Netto lasten 103.598 103.485 104.250 104.475 64.047 40.428 V

Exploitatierekening     
naar kostendragers  
Watersysteemheffing 49.918 49.680 50.103 51.335 11.257 40.078 V
Zuiveringsheffing 53.680 53.805 54.147 53.140 52.790 350 V
Netto lasten  103.598 103.485 104.250 104.475 64.047 40.428 V
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 

  Rekening Begroting Begroting Begroting Rekening Verschil
  2012  2013  2013 2013   2013  Begr/
Exploitatierekening 
naar kostensoort  

na 1e 

wijziging

na 2e 

 wijziging 

 Rek

Rentelasten 10.191 10.807 10.807 10.807 10.800 7 V
Afschrijvingen 24.070 23.932 24.052 23.652 23.779 -127 N
Personele lasten 30.849 31.013 31.013 31.287 31.233 54 V
Variabele lasten 55.229 53.467 54.112 54.463 53.798 665 V
Totaal lasten 120.339 119.219 119.984 120.209 119.610 599 V

Geactiveerde lasten 3.658 4.500 4.500 4.500 4.214 -286 N
Overige opbrengsten 13.083 11.234 11.234 11.234 51.349 40.115 V
Totaal overige opbrengsten 16.741 15.734 15.734 15.734 55.563 39.829 V

Netto lasten (totaal te dekken)  103.598 103.485 104.250 104.475 64.047 40.428 V
Netto belastingopbrengsten 100.065 100.035 100.035 99.510 100.132 622 V

Resultaat voor mutaties -3.533 -3.450 -4.215 -4.965 36.085 41.050 V
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 

  Rekening Begroting Begroting Begroting  Rekening Verschil
  2012  2013  2013  2013   2013 Begr/
Netto belastingopbrengst  
per categorie 

na 1e 

wijziging

na 2e 

 wijziging 

 Rek

Watersysteemheffing ingezetenen 18.964 18.643 18.643 18.573 18.690 117 V
Watersysteemheffing gebouwd 26.612 23.805 23.805 23.815 24.388 573 V
Watersysteemheffing ongebouwd 3.639 3.737 3.737 3.746 3.930 184 V
Watersysteemheffing natuur 43 45 45 45 34 -11 N
Zuiveringsheffing 50.807 53.805 53.805 53.331 53.090 -241 N
Netto belastingopbrengsten 100.065 100.035 100.035 99.510 100.132 622 V
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Resultaat 
In 2013 is een voordelig exploitatieresultaat voor mutaties reserves van € 36,1 miljoen gerealiseerd. 
Dit is voornamelijk het gevolg van de overdracht van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel van 
Rijkswaterstaat naar het waterschap. De begroting inclusief twee begrotingswijzigingen is vastgesteld 
met een saldo van € 5,0 miljoen nadelig. Op hoofdlijnen is het resultaat als volgt opgebouwd: 
 

  Rekening Begroting Begroting  Begroting  Rekening Verschil

Exploitatierekening  2012  2013  2013  2013   2013 Begr/
per kostensoort na 1e na 2e Rek
 wijziging Na wijziging 

Totale lasten 120.339 119.219 119.984 120.209 119.610 599 V
Totale baten (incl geactiveerde lasten) 16.741 15.734 15.734 15.734 55.563 39.829 V
Netto lasten (totaal te dekken) 103.598 103.485 104.250 104.475 64.047 40.428 V
  
Netto belastingopbrengsten 100.065 100.035 100.035 99.510 100.132 622 V
  
Resultaat voor mutaties reserves -3.533 -3.450 -4.215 -4.965 36.085 41.050 V

  
Mutaties bestemmingsreserves  

Toevoeging reserve GHIJ -750 38.408 39.158
Onttrekking reserve afkoppelen UH -22  -15 -15
Toevoeging reserve verkiezingen  200 200
Totaal mutaties reserves -22 -750 38.593 39.343 V

  

Nog te bestemmen resultaat 2013 -3.511 -3.450 -4.215 -4.215 -2.508 1.707
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
Toelichting op hoofdlijnen 
Het voordelige exploitatieresultaat voor mutaties reserves over 2013 is € 41,1 miljoen meer positief 
dan begroot. Hieronder volgen de belangrijkste verschillen groter dan € 100.000 tussen de begroting 
en de realisatie in het jaar 2013: 
 
Voordelen (V) 
Lasten 

 Lagere variabele lasten 465
Baten 

 Opbrengsten Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) 37.436
 Opbrengst rente 2013 GHIJ 1.497
 Opbrengst uitkering ziektewet 140
 Extra opbrengsten aanmaningen en dwangbevelen 208
 Extra bijdragen van overheden en derden 783
 Extra opbrengsten waterschapsbelasting  622

 Totaal 41.151
 
Nadelen (N) 
Lasten 

 Hogere afschrijvingen 127
Baten 
 Lagere geactiveerde bouwrente 257
 Totaal 384
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
In paragraaf  5.2 Toelichting rekening naar kosten- en opbrengstsoort worden de verschillen tussen de 
begroting en de realisatie nader toegelicht. 
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1.2 Voorstel tot bestemming van het resultaat 
 
Voorgesteld wordt het nog te bestemmen negatieve exploitatieresultaat van € 2,5 miljoen de volgende 
bestemming te geven: 
  
Nog te bestemmen exploitatieresultaat 2013 Verdeling resultaat 2013 
Algemene reserve watersysteemheffing (onttrekking) -2.750 
Algemene reserve zuiveringsheffing (toevoeging) 242 
  
Mutatie algemene reserve (onttrekking)  -2.508
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
Algemene reserve 
De onttrekkingen en toevoegingen aan de 
algemene reserve van € 2,5 miljoen worden 
berekend op basis van het verschil tussen de 
gerealiseerde netto belastingopbrengsten en 
netto lasten per belastingcategorie in 2013. 
De verdeling van  watersysteemheffing per 
belastingcategorie is conform het besluit 
wijziging kostentoedelingsverordening  2009 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 
dat is vastgesteld door het algemeen bestuur 
op 21 september 2012.  
 
 
 

 
Reservepositie 
In de beleidsnota weerstandsvermogen, 
risicomanagement, reserves en voorzieningen  
is vastgelegd dat de bandbreedte van de 
reserves is bepaald op 10% tot 20% van de 
toe te rekenen kosten per belastingcategorie 
van enig begrotingsjaar. De exploitatie-
begroting voor 2013 heeft een omvang van 
€ 103,4 miljoen. Ultimo 2013 bedraagt de 
reservepositie van de algemene reserve 
inclusief het exploitatiesaldo over 2013  
€ 27,9 miljoen, dit is in totaal 27% van de 
exploitatiebegroting. Dit percentage ligt boven 
de bandbreedte.  
 

 Reserve positie Voorstel Saldo na 
 bestemming bestemming 
 Saldo resultaat Mutatie resultaat Reserve
 31-12-2012 2013  2013 2013 positie
Eigen Vermogen    
Watersysteemheffing ingezetenen 7.315 -729 6.586 33%
Watersysteemheffing gebouwd 16.944 -1.553 15.391 58%
Watersysteemheffing ongebouwd 2.012 -452 1.560 35%
Watersysteemheffing natuur -18 -16 -34 -67%
Zuiveringsheffing 4.197 242 4.439 8%
  
Totaal algemene reserve 30.450 -2.508 27.942 27%

Bestemmingsreserve  
Muskusrattenbeheer (MRB) * 1.027 -1.027 0 
Bestemmingsreserve   
afkoppelen Utrechtse Heuvelrug 428 -15 413  
Bestemmingsreserve  
verkiezingen 200 200  
Bestemmingsreserve  
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 0 38.408 38.408 
  
Totaal bestemmingsreserve 1.455 -2.508 37.566 39.021 
  
Totaal 31.905 -2.508 37.566 66.963 
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
* Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar paragraaf 2.2.2. toelichting op de balans onderdeel 
bestemmingsreserve MRB op pagina 15. 
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2. Balans per 31 december 2013 
 

2.1 Balans per 31 december 2013 

 
Activa Ref. 31-12-2012 31-12-2013 
     
Vaste Activa   
   
Materiële vaste activa A 291.367 287.060 
Financiële vaste activa B 601 31 
  291.968  287.091
   
Vlottende Activa   
   
Liquide middelen C 289 97 
Kortlopende vorderingen D 10.962 14.394 
Overlopende activa E 2.457 5.401 
  13.708  19.892
   
Totaal  305.676  306.983
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
    

Passiva Ref. 31-12-2012 31-12-2013 
     
Vaste Passiva   
   
Algemene reserve  33.961 30.450 
Bestemmingsreserve na mutaties  1.455 39.021 
Nog te bestemmen resultaat  -3.511 -2.508 
Eigen Vermogen F 31.905  66.963
   
Voorzieningen G 8.702 7.993 
Vaste schulden H 216.044 202.680 
  224.746  210.673
   
  256.651  277.636
   
Vlottende Passiva I  
   
Netto-vlottende schulden  42.129 18.986 
Overlopende passiva  6.896 10.361 
  49.025  29.347
   
Totaal  305.676  306.983
Bedragen zijn in duizenden euro’s 
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2.2 Toelichting jaarrekening 2013  

2.2.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

 
Algemeen 
De jaarrekening is gebaseerd op de Regeling 
Beleidsvoorbereiding en Verantwoording 
waterschappen. De grondslagen van 
waardering en resultaatbepaling zijn 
ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.  
 
Wijziging afschrijvingsbeleid 
In de vergadering van 13 november 2013 
heeft het algemeen bestuur besloten het 
afschrijvingsbeleid in 2013 aan te passen.  
De boekhoudkundige benaming van deze 
aanpassing is een schattingswijziging, omdat 
een eerdere schatting van afschrijvingen wordt 
herzien. 
Hieronder volgen de aanpassingen die met 
terugwerkende kracht in 2013 zijn verwerkt: 
 
1.Overstappen naar één moment van activeren 
in het jaar op 31-12 van het betreffende jaar 
van gereedmelding. 
2.Toevoegen van activa categorieën met 
bijbehorende afschrijvingstermijnen.  
 
Grondslagen waardering balans 
 
Immateriële vaste activa 
Immateriële vaste activa worden in de regel 
niet als activa opgevoerd op de balans, maar 
rechtstreeks ten laste van de exploitatie-
rekening gebracht. Een uitzondering op deze 
regel is onder andere mogelijk op grond van 
artikel 4.64. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd 
tegen de aanschafwaarde verminderd met 
eventuele ontvangen investeringsbijdragen en 
cumulatieve afschrijvingen. 
Daarnaast worden de materiële vaste activa, 
voor zover deze zich nog in het stadium van 
“Onderhanden werk” bevinden, vermeerderd 
met de eigen personeelslasten en bouwrente. 
Dit percentage is gebaseerd op het begrote 
rentepercentage voor korte geldleningen uit de 
begroting van het betreffende boekjaar. 
 
In de “Verordening beleids- en 
verantwoordingsfunctie HDSR” zijn de kaders 
voor het afschrijvingsbeleid door het algemeen 
bestuur vastgesteld. Vervolgens heeft het  
 

 
college het uit te voeren beleid nader 
uitgewerkt in de Regeling financieel beheer. 

  
 1.   Het beleid ten aanzien van waardering en 
afschrijving van activa omvat in ieder geval: 

a. investeringen met een verkrijgingsprijs 
of vervaardigingsprijs lager dan           
€ 25.000,-- worden niet geactiveerd; 

b. de wijze waarop het waterschap 
omgaat met de verplichtingen uit het 
Waterschapsbesluit dat de bijdragen 
van eigen personeel, de rente over het 
tijdvak dat aan de vervaardiging van 
het actief kan worden toegerekend en 
de mogelijkheid dat een redelijk deel 
van de kosten van ondersteunende  
diensten van het waterschap in de 
vervaardigingsprijs van vaste activa 
worden opgenomen; 

c. de afbakening tussen investering en 
onderhoud; 

d. de afschrijvingsmethode. 
2. Bijdragen in activa in eigendom van derden 

worden afgeschreven gedurende het 
aantal jaren dat de betreffende activa naar 
verwachting door derden zal worden 
geëxploiteerd en voor zover de betreffende 
uitgaven op grond van artikel 4.64 van het 
Waterschapsbesluit worden geactiveerd. 

3. Materiële vaste activa worden lineair 
afgeschreven in: 
a.   5 jaar: vervoermiddelen, machines, 

apparaten en werktuigen; 
b. 10 jaar: veeg- en maaiboten;  
c.   3 jaar: hard- en software 

(kantoorautomatisering); 
d.   5 jaar: overige bedrijfsmiddelen;  
e. 40 jaar: dienstwoningen;  
f. 40 jaar: kantoren, magazijnen en 

loodsen;  
g. 40 jaar: dijken en dijkverzwaring; 
h. 10 jaar: RWK hoogte beschoeiingen; 
i. 30 jaar: RWK stabiliteit en 

ruimtegebrek; 
j. 30 jaar: damwand - houten/kunststof; 
k. 50 jaar: damwand – staal; 
l. 25 jaar: ruilverkavelingen en 

landinrichting;  
m. 25 jaar: watergangen en duikers; 
n. 25 jaar: gemalen en rioolgemalen 

(bouwkundig); 
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o. 20 jaar: gemalen en rioolgemalen 
(werktuigbouwkundig);  

p. 15 jaar: gemalen en rioolgemalen 
(elektrotechnisch); 

q. 25 jaar: stuwen (bouwkundig); 
r. 20 jaar: stuwen (werktuigbouwkundig) 
s. 15 jaar: stuwen (elektrotechnisch); 
t. 40 jaar: sluizen (bouwkundig); 
u. 15 jaar: sluizen (elektrotechnisch); 
v. 15 jaar: paden en bruggen; 
w. 50 jaar: RWZI (civiel/beton) 
x. 30 jaar: RWZI  (bouwkundig); 
y. 15 jaar: RWZI  (elektrotechnisch); 
z. 40 jaar: persleidingen; 
aa. 10 jaar: procesautomatisering;  
bb. 25 jaar: vispassages; 
cc. 25 jaar: inlaatconstructies; 
dd. 25 jaar: peilaanpassingen 
ee. op basis van looptijd plan: meerjarige 

strategische beleidsplannen; 
ff. overige materiële vaste activa op basis 

van verwachte gebruiksduur. 
 

4. Investeringen worden veelal verzameld op 
één project en vervolgens per activasoort 
geactiveerd. 

5. Bovenstaande termijnen zijn 
richtinggevend. Versnelde afschrijving 
wordt toegepast als de gebruiksduur 
tegenvalt. 

 
 Financiële vaste activa 
De deelnemingen en aandelen van de 
Nederlandse Waterschapsbank worden 
opgenomen tegen de nominale waarde.  
 

 Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen en overlopende activa worden 
opgenomen tegen de nominale waarde. De 
post “dubieuze debiteuren” is als 
waardecorrectie op de debiteuren onder de 
kortlopende vorderingen opgenomen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn tegen de nominale 
waarde gewaardeerd. 
 
Algemene reserve 
De algemene reserve van het waterschap 
fungeert als een algemeen weerstands-
vermogen en heeft geen specifieke 
bestemming. De algemene reserve dient om 
eventuele toekomstige tegenvallers van 
algemene aard te kunnen opvangen en om 
een eventueel negatief begrotingsresultaat op 

te vangen. De algemene reserve kan worden 
ingezet voor tariefsegalisatie per 
belastingcategorie. Als er van tariefsegalisatie 
gebruik wordt gemaakt, dan wordt er alleen 
onttrokken aan de reserve van de specifieke 
belastingcategorie. 
 
Bestemmingsreserve 
Bestemmingsreserve is een afgezonderd deel 
van het eigen vermogen, dat is vastgesteld 
door het algemeen bestuur ter realisering van 
een bepaald doel. 
 
Voorzieningen 
De voorzieningen zijn opgenomen tegen de 
nominale waarde en zijn nagenoeg allemaal 
als langlopend aan te merken, tenzij anders 
wordt vermeld. 
 
Vaste schulden   
De vaste schulden worden gewaardeerd tegen 
de nominale waarde verminderd met de 
gerealiseerde aflossingen. De vaste schulden 
hebben een looptijd van 1 jaar of langer. 
 
Vlottende passiva 
De kortlopende schulden en overlopende 
passiva zijn opgenomen tegen de nominale 
waarde. 
 
 
Grondslagen resultaatbepaling 
 
Nog te bestemmen resultaat 
Ten aanzien van de resultaatsbepaling zijn de 
volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 de jaarrekening is opgesteld volgens 
het stelsel van baten en lasten; 

 lasten zijn toegerekend aan de periode 
waarop ze betrekking hebben; 

 verliezen worden als last genomen op 
het moment dat ze voorzienbaar zijn; 

 belastingopbrengsten worden 
toegerekend aan de periode waarop 
ze betrekking hebben; 

 belastingopbrengsten worden 
opgenomen onder aftrek van dotaties 
aan dubieuze debiteuren in verband 
met oninbaarheid. 
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2.2.2 Toelichting balans per 31 december 2013 

 
A. Materiële vaste activa 
 
Staat van materiële vaste activa  Mutaties 2013 
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Materiële vaste activa gereed    
    
Gronden 13.418  -438    12.980
Vervoermiddelen 346 -91  77 178
Overige bedrijfsmiddelen 2.293 -1 -101  1033 1.158
Bedrijfsgebouwen 7.180  522  194 7.508
Woonruimten 129    5 124
Waterkeringen 10.896  3.937  1.717 13.116
Watergangen, kunstwerken en 45.459  24.168  3.654 65.973
gemalen waterkwantiteitsbeheer       
Zuiveringstechnische werken 178.692 -167 8.069  16.932 169.662
        
Totaal vaste activa gereed 258.413 -259 0 36.157 0 23.612 270.699
        
Onderhanden werk        
        
Gronden 62 -47 -453 438    0
Vervoermiddelen 0    0
Overige bedrijfsmiddelen 633 269 -32 101 -150   822
Bedrijfsgebouwen 537 10 -17 -522    8
Woonruimten       
Waterkeringen 6.522 3.372 -100 -3.937 -25   5.832
Watergangen, kunstwerken en 17.372 14.504 -1.200 -24.168 57   6.565
gemalen waterkwantiteitsbeheer       
Zuiveringstechnische werken 7.828 4.114 -856 -8.069 118   3.135
        
Totaal onderhanden werk 32.954 22.222 -2.658 -36.157 0 0 16.362
        
Totaal materiële vaste activa 291.367 21.963 -2.658 0 0 23.612 287.060
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
*  Investeringen zonder project worden direct geactiveerd. Investeringen, die via projecten lopen, 

worden via onderhanden werk overgeboekt. In het jaarverslag staat een uitgebreide toelichting op 
de diverse investeringen en onderhanden werk.  

 
In paragraaf 6.1 staat een specificatie onderhanden werk en restant kredietruimte per 31-12-2013. 
 
 
 
 
 
 



 
 Jaarrekening 2013 

11

Activeringen groter dan € 500.000 per project Activering in 2013
 
Bouw gemaal a/d Grecht-Houtkade  5.055
Herstel oever Stadsbuitengracht FS2  5.011
RWZI Utrecht Prototype Nereda  2.219
GHIJ Zuid Heeswijk 2.008
Goejanverwellesluis  1.978
RWZI Wijk bij Duurstede  1.828
Hoogwatervoorziening Kamerik Wetering  1.758
RWZI Nieuwegein E-fabriek BB  1.589
RWZI Leidsche rijn bellenbel  1.049
Waterhuishouding gebied Kamerik W+O  1.024
Hoogwatervoorziening waterhuishouding Teckop  963
RWZI Utrecht vervanging 2010  883
Verbinden Gooyerwetering  869
Koppeldijk gemaal en stuw  772
Herstellen beschoeiing Kromme Rijn westzijde 658
Overige stuwen WGP LBW  602
Vier vispassages GROM 1  562
 
Totaal activeringen groter dan € 500.000 per project 28.828
Overige activeringen kleiner dan € 500.000 per project 7.329
Totaal 36.157
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

           
B. Financiële vaste activa 
 
  Saldo Mutaties Saldo
  31-12-2012 2013 31-12-2013
Overige uitzettingen > 1 jaar:  
Aandelen Nederlandse Waterschapsbank 31 0 31
Koopsompolis MRB 570 -570 0
Totaal 601 -570 31
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
Aandelen Nederlandse Waterschapsbank 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
beschikt over 0,49% van het aandelenkapitaal 
van de Nederlandse Waterschapsbank.  
 

Koopsompolis MRB 
Bij de liquidatie van de oude gemene Rekening 
MRB t/m 2011 (AGV, HDSR en Vallei en 
Veluwe) zijn de koopsompolissen met de 
latende partijen verrekend. 

 
Vlottende activa 
Onder de vlottende activa worden de liquide middelen, de kortlopende vorderingen en de overlopende 
activa afzonderlijk opgenomen. 
 
 

 

C. Liquide middelen 
 
  Saldo Saldo
  31-12-2012 31-12-2013
ING Bank/Postbank 289 97
Kas * 0 0
Totaal 289 97
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
* Saldo kas is minder dan € 500. 
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D. Kortlopende vorderingen 
 
 Debiteuren Saldo  Saldo
  31-12-2012  31-12-2013
Debiteuren belastingen 5.030 4.435 
Dubieuze debiteuren belastingen -1.600 -1.904 
Nog op te leggen kohieren 1.596 1.402 
 5.026  3.933
Debiteuren overig 6.259 10.784 
Dubieuze debiteuren overig -331 -331 
 5.928  10.453
Waarborgsommen  8  8
Totaal 10.962  14.394
Bedragen zijn in duizenden euro’s  
 
Debiteuren belastingen                
De uitvoering van de belastingheffing en 
invordering is bij Belastingsamenwerking 
Gemeenten en Waterschappen (BsGW) voor 
de periode januari t/m september 2013. 
ondergebracht. Vanaf 1oktober 2013 is er de 
nieuwe belastingsamenwerking BghU 
opgericht. De vorderingen op de debiteuren 
belastingen zijn direct opeisbaar. 
In de praktijk worden niet alle vorderingen 
volledig geïnd. Voor eventuele dubieuze 
vorderingen is een bedrag van  
€ 1.904.000 in mindering op de debiteuren 
belastingen gebracht. 
 

 
Nog op te leggen kohieren 
Aan het einde van het verslagjaar is een 
inschatting gemaakt van de nog te verwachten 
belastingopbrengsten over 2013 en 
voorgaande jaren, die in 2014 worden 
opgelegd. De aanslagen hebben voornamelijk 
betrekking hebben op zuiveringsheffing 
bedrijven, die een aanslag ontvangen op basis 
van aangifte na afloop van het belastingjaar. 
Als nog te ontvangen opbrengsten over 2013 
is een bedrag van € 1.402.000 opgenomen. Dit 
bedrag staat vermeld in tabel debiteuren. 
 
 
 

Dubieuze debiteuren belastingen  Saldo Mutaties 2013 Saldo
  31-12-2012 Toename Afname 31-12-2013
Dubieuze debiteuren t/m 2012 1.600 1.056 544
Dubieuze debiteuren WSH ingezetenen 2013 160  160
Dubieuze debiteuren WSH gebouwd 2013 201  201
Dubieuze debiteuren WSH ongebouwd 2013 70  70
Dubieuze debiteuren natuur 2013 1  1
Dubieuze debiteuren zuiveringsheffing 2013 928  928
  
Totaal 1.600 1.360 1.056 1.904
 
Dubieuze debiteuren belastingen 
De post dubieuze debiteuren belastingen heeft 
tot doel het risico van het niet invorderen van 
belastingdebiteuren af te dekken 
(risicodekking). Op basis van de nog te 
ontvangen bedragen is het gedeelte van de 
bruto waterschapsbelasting, dat nodig is voor 
kwijtscheldingen, bezwaarschriften en 
oninbaarheid berekend. Via deze balanspost 
worden de belastingdebiteuren afgeboekt, die 
naar verwachting niet door het waterschap  
geïnd kunnen worden als gevolg van 
kwijtscheldingen, bezwaarschriften en 
oninbaarheid.  
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Debiteuren overig 
Onder de post debiteuren overig in de tabel 
debiteuren worden alle overige vorderingen 
van De Stichtse Rijnlanden geboekt. Hieronder 
volgt een overzicht van de grote openstaande 
vorderingen: 

- Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 
Vecht inzake Waterakkoord 
Weerdsluis  € 2.400.000. 

- Vordering Provincie Utrecht bijdrage 
2011 inzake MRB € 840.740. 

- Bijdrage Rijkswaterstaat overdracht 
taken € 2.614.000. 

- Afrekening vaarwegbeheer 2012 + 
voorschot 2013 Provincie Zuid-Holland 
€ 425.000. 

- Vordering BghU voorfinanciering met 
een bedrag van € 3.000.000. 
 
 

 
 
 

Dubieuze debiteuren overig Saldo Mutaties 2013 Saldo
  31-12-2012 Toename Afname 31-12-2013
Dubieuze debiteuren overig 331 0 0 331
Totaal  331  331
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
 
E. Overlopende activa 
 
  Saldo Saldo
  31-12-2012 31-12-2013
Nog te ontvangen bedragen 629 1.536
Vooruitbetaalde bedragen 1.828 3.865
Totaal 2.457 5.401
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
Nog te ontvangen bedragen 
Onder de post nog te ontvangen bedragen is 
een vordering van € 316.000 geboekt voor de 
schadeclaim van de calamiteiten met de 
persleidingen in Houten.  
 

Ook is een vordering van € 736.000 aan de 
deelnemende partners van MRB opgenomen 
voor de resterende bijdrage 2013 van 10%  
(€ 720.000) en de afrekening MRB 2013  
(€ 16.000). 

 
Vooruitbetaalde bedragen 
De post vooruitbetaalde bedragen met een 
totaal bedrag van € 3.865.000 bestaat uit 
vooruitbetaalde aflossing (€ 1.361.400) en 
rente (€ 780.450) op een langlopende lening 
met vervaldata 02-01-2014.  
 
 

 
In 2013 zijn de startkosten van BghU met 
behulp van voorfinanciering door HDSR 
geboekt en betaald. Bij vooruitbetaalde 
bedragen staat nog een bedrag van  
€ 1.600.000 als vooruitbetaald. De verrekening 
van de voorfinanciering BghU zal begin 2014 
plaatsvinden. 

 
F. Eigen vermogen  
 
 Eigen vermogen Saldo Verdeling Mutatie Nog te Saldo 
  31-12-2012 resultaat 

2012
2013 bestemmen 

resultaat 
2013 

31-12-2013

Algemene reserve 33.961 -3.511  30.450
Te bestemmen algemene reserve -3.511 3.511 -2.508 -2.508
Bestemmingsreserve 1.477 -22 -1.027  428
Te bestemmen bestemmingsreserve -22 22 38.593  38.593
Totaal 31.905 0 37.566 -2.508 66.963
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Bedragen zijn in duizenden euro’s 

Algemene reserve Saldo Verdeling Saldo na Voorstel Saldo na 
 
 

31-12-2012 resultaat
2012 

 bestemming
resultaat 2012

bestemming 
resultaat 2013 

bestemming
resultaat 2013

Belastingcategorie   
WSH ingezetenen 7.819 -504 7.315 -729 6.586
WSH gebouwd 16.339 605 16.944 -1.553 15.391
WSH ongebouwd 2.766 -754 2.012 -452 1.560
WSH natuur -11 -7 -18 -16 -34
Zuiveringsheffing 7.048 -2.851 4.197 242 4.439
   
Totaal 33.961 -3.511 30.450 -2.508 27.942
 
De algemene reserve kan worden ingezet voor tariefsegalisatie per belastingcategorie. Als er van 
tariefsegalisatie wordt gebruikgemaakt dan wordt er alleen onttrokken aan de reserve van  
de specifieke belastingcategorie. 
 
Bestemmingsreserve Saldo na Mutatie Voorstel Saldo na
 
 

bestemming
resultaat 2012

2013 bestemming 
resultaat 2013 

 bestemming 
resultaat 2013

Muskusrattenbeheer 1.027 -1.027  0
Afkoppelen Utrechtse Heuvelrug 428 -15  413
Verkiezingen 200  200
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel  38.408  38.408
  
Totaal 1.455 37.566  39.021
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
Bestemmingsreserve Muskusrattenbeheer 
In 2013 heeft de liquidatie en afrekening van 
de oude gemene rekening MRB t/m 2011 
plaatsgevonden. In de afrekening is het bedrag 
van de bestemmingsreserve MRB volledig 
verrekend. De reservering van het saldo van   
€ 400.000 van de nieuwe samenwerking GR-
MRB  2012 is als nog te verrekenen saldo 
onder de post verplichtingen (overlopende 
passiva) opgenomen. 
 
Bestemmingsreserve Afkoppelen Utrechtse 
Heuvelrug 
In 2010 is een totaalbedrag van 
€ 450.000 voor de afkoppelsubsidie Utrechtse 
Heuvelrug (periode 2012-2013) als 
bestemmingsreserve gereserveerd.  
In 2013 is een bedrag van € 15.000 uitgekeerd 
aan subsidie afkoppelen Utrechtse Heuvelrug. 
Dit bedrag wordt via de exploitatie ten laste 
van de bestemmingsreserve gebracht.  
 
Bestemmingsreserve Verkiezingen 
In 2015 worden de verkiezingen gehouden 
voor de algemene besturen van de 
waterschappen. De Unie van Waterschappen 
voert overleg over de organisatie van de 

verkiezingen en welke kosten voor rekening 
komen van de waterschappen, Op basis van 
een eerste indicatie (augustus 2013) wordt er 
vanaf 2013 een bestemmingsreserve gevormd 
voor de verkiezingen. In 2013 wordt conform 
de begroting een bedrag van € 200.000 aan de 
bestemmingsreserve toegevoegd. 

 
Bestemmingsreserve Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel (GHIJ) 
In de vergadering van het algemeen bestuur 
op 12-02-2014 is het besluit genomen om een 
reserve voor de GHIJ te bestemmen. Aan de 
reserve wordt de opbrengst van 
Rijkswaterstaat en de berekende rente over 
2013 met een totaal van € 38.933.000 
toegevoegd. In 2013 is een bedrag van  
€ 525.000 met betrekking tot GHIJ aan kosten 
gerealiseerd en is via de exploitatie ten laste 
van de bestemmingsreserve gebracht.  
 
Verdeling resultaat 2012 
In de stand van de reserves is het nog te 
bestemmen negatieve saldo van 2012 van 
€ 3.533.000 (€ 3.511.000 + € 22.000) verwerkt 
conform het besluit door het algemeen bestuur 
op 10 juli 2013. 
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G. Voorzieningen 
 
  Saldo Dotatie Afname Vrijval Saldo
  31-12-2012 2013 2013 2013 31-12-2013
Arbeidsgerelateerde verplichtingen  
Uitkeringen voormalig bestuursleden 174 27 -27  174
Uitkeringen voormalig personeel 59 -10  49
  
Baggeren en saneren van 
waterlopen 

 

Baggeren 7.352 6.000 -6.715  6.637
  
Overige 
onderhoudswerkzaamheden 

 

Groot onderhoud Poldermolen 2 760 234 -283  711
Groot onderhoud Poldermolen 3 311 71 -45  337
Groot onderhoud Dijkhuis Jaarsveld 46 55 -16  85
  
Totaal voorzieningen 8.702 6.387 -7.096  7.993
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

  
                       
Uitkeringen voormalig bestuursleden 
De actuariële berekening voor de uit te betalen 
pensioenen ten behoeve van voormalig 
bestuursleden is in 2012 opgesteld. De hoogte 
van de voorziening is gebaseerd op de 
contante waarde van de toekomstige 
verplichtingen conform de actuariële 
berekening. Voor de hoogheemraden is de 
opbouw van de pensioenen aan derden 
uitbesteed. Aan de pensioenbeheerder wordt 
de premie per maand en een eventuele 
aanvulling op de waarde betaald. Deze kosten 
zijn opgenomen in de exploitatie van 2013. 
 
Uitkeringen voormalig personeel  
Deze voorziening wordt aangehouden voor 
nog te betalen wachtgeldregelingen aan 
voormalig personeel. De omvang van de 
voorziening is in 2013 opnieuw berekend en is 
voldoende van niveau.  
 
 
 
 
 
 

Baggeren  
In 2001 is het programma baggeren 2001-
2015 vastgesteld. In het baggerplan staat hoe 
de baggerachterstand wordt weggewerkt. In 
het kader van de bezuinigingstaakstelling is 
besloten het baggerprogramma te 
temporiseren. De dotatie in 2013 bedraagt  
€ 6.000.000 en is er een bedrag van  
€ 6.715.000 aan de voorziening onttrokken.  
 
Groot onderhoud  
De vorming van de voorziening voor Groot 
onderhoud van het waterschapskantoor is 
gebaseerd op het Groot onderhoudsplan 2006-
2015 van Poldermolen 2 en 3. Conform dit 
plan is er een bedrag van € 234.000 aan de 
voorziening Poldermolen 2 en een bedrag van 
€ 71.000 aan de voorziening Poldermolen 3 
toegevoegd. In 2013 is er een dotatie van  
€ 55.000 opgenomen voor het Dijkhuis plus 
bijgebouwen in Jaarsveld.  
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H. Vaste schulden 
 
 Onderhandse leningen Saldo Lening Aflossing Saldo
  31-12-2012 2013 2013 31-12-2013
Obligatieleningen van andere overheden 16  16
Binnenlandse banken en overige instellingen 216.028 13.364 202.664
Totaal 216.044 13.364 202.680
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

  
Leningen bij financiële instellingen 
In 2013 is er voor een bedrag van  
€ 13.364.000 aan reguliere aflossingen 
verricht. Er is in het verslagjaar geen lening  
aangetrokken.  
 

Voor een verdere detaillering van de vaste 
schulden wordt verwezen naar de “Staat van 
vaste schulden” in paragraaf 6.2 van de 
jaarrekening. 

 
I.  Vlottende passiva 

 
Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk de netto-vlottende schulden met een looptijd korter 
dan 1 jaar en de overlopende passiva opgenomen. 
 
Netto-vlottende schulden      Saldo Saldo
 31-12-2012 31-12-2013
Nederlandse Waterschapsbank 25.594 5.372
Crediteuren 15.557 9.937
Te betalen belastingen en premies -33 2.620
Overige kortlopende schulden 1.011 1.057
Totaal 42.129 18.986
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

           
Kredietfaciliteiten 
Het waterschap beschikt over een kredietfaciliteit van € 30.000.000 bij de Nederlandse Waterschaps-
bank en € 10.000.000 bij de ING. 
 
 
Overlopende passiva       Saldo Toename Afname Saldo
   31-12-2012 2013 2013 31-12-2013
Verplichtingen 5.851 1.742  7.201
Ontvangen voorschotten overheid 1.045 2.115  3.160
Totaal 6.896 3.857           10.361
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
 
Verplichtingen 
Onder de post verplichtingen zijn onder andere 
de volgende bedragen opgenomen: 

 € 5.439.000 nog te betalen rente 
langlopende leningen; 

 € 1.644.000 aan het jaar 2013 toe te 
rekenen kosten inzake aangegane 
verplichtingen;  

 € 118.000 overige reserveringen met 
betrekking tot 2013. 

 
Ontvangen voorschotten overheid 
Er zijn diverse voorschotten ontvangen 
van overheden met een totaalbedrag van 
€ 2.700.000 voor toekomstige projecten 
en taakoverdrachten. 
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2.3 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

 
Gemeenschappelijke regeling AQUON 
De volgende waterschappen nemen deel aan 
de gemeenschappelijke regeling AQUON: 

 
 Delfland; 
 Brabantse Delta; 
 Hollandse Delta; 
 Aa en Maas; 
 De Dommel; 
 Rijnland; 
 Schieland en Krimpenerwaard; 
 Rivierenland; 
 De Stichtse Rijnlanden. 

 
De taken liggen op het gebied van 
monsterneming, analyse en rapportage van 
chemisch, fysisch en biologisch onderzoek 
naar de eigenschappen van het natte milieu.   
 
AQUON kende in 2013 een begrotings-
overschrijding. De bedrijfsvoering was niet op 
orde. Hierop is geacteerd door het opstellen 
van een plan van aanpak om de bedrijfs-
voering op orde te brengen. Dit om het risico 
op begrotingsoverschrijding in 2014 te 
minimaliseren.  
 
In 2012 heeft De Stichtse Rijnlanden zich met 
de andere acht deelnemende waterschappen 
garantgesteld voor de door de NWB versterkte 
lening van € 4.535.000. De Stichtse Rijnlanden 
heeft samen met de andere partners in 2013 
een kredietfaciliteit van € 7.000.000 verstrekt.  
Het aandeel van De Stichtse Rijnlanden in de 
garantstelling bedraagt afgerond € 368.200. 
 
 

 
Garantieverklaring 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
staat borg voor een bedrag van € 820.000 
inzake de met het Waterschapshuis 
overeengekomen deelname.  
 
Leningen bij financiële instellingen 
Voor de aflossingen in 2014 op langlopende 
leningen bij financiële instellingen is een 
bedrag van € 21.563.000 berekend. 
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3. Rekening naar programma’s 
3.1  Exploitatierekening naar programma’s 

  Begroting Begroting Rekening Verschil Verschil
  2013 2013 2013 Begr-Rek
 na  wijziging  
Primaire, regionale en overige 
waterkeringen 

 

Netto kapitaallasten 2.441 2.493 2.308 185
Overige netto lasten 6.785 6.811 6.092 719
Totaal netto lasten 9.226 9.304 8.400 904 V
   
Calamiteitenzorg     
Netto kapitaallasten 0 0 0 0
Overige netto lasten 210 206 220 -14
Totaal netto lasten 212 206 220 -14 N
   

Muskusrattenbeheer     
Netto kapitaallasten 116 53 15 38
Overige netto lasten 2.783 2.745 2.824 -79
Totaal netto lasten 2.899 2.798 2.839 -41 N
     
Watersysteembeheer     
Netto kapitaallasten 5.488 5.417 6.710 -1.293
Overige netto lasten 15.392 15.628 15.650 -22
Totaal netto lasten 20.880 21.045 22.360 -1.315 N
   
Beperking wateroverlast     
Netto kapitaallasten 36 10 14 -4
Overige netto lasten 2.904 2.833 2.017 816
Totaal netto lasten 2.940 2.843 2.031 812 V
   
Kwaliteit van het oppervlaktewater     
Netto kapitaallasten 118 80 70 10
Overige netto lasten 3.857 4.124 3.885 239
Totaal netto lasten 3.975 4.204 3.955 249 V
   
Zuiveringsbeheer     
Netto kapitaallasten 25.146 25.289 24.037 1.252
Overige netto lasten 19.007 19.768 20.414 -646
Totaal netto lasten 44.153 45.057 44.451 606 V
   
Lastendruk     
Netto kapitaallasten 15 0 0 0
Overige netto lasten 3.498 3.772 3.452 320
Totaal netto lasten 3.513 3.772 3.452 320 V
   
Bestuur en Organisatie     
Netto kapitaallasten 1.356 1.116 1.424 -308
Overige netto lasten  14.331 14.130 -25.085 39.215 *
Totaal netto lasten 15.687 15.246 -23.661 38.907 V
  
Totaal netto lasten programma’s 103.485 104.475 64.047 40.428 V
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 Begroting Begroting Rekening Verschil Verschil
 2013 2013 2013 Begr-Rek
 na wijziging  
Netto belastingopbrengst per categorie  

  
Watersysteemheffing ingezetenen 18.644 18.573 18.690 117
Watersysteemheffing gebouwd 23.804 23.815 24.388 573
Watersysteemheffing overig ongebouwd 3.737 3.746 3.930 184
Watersysteemheffing natuur 45 45 34 -11
Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing 53.805 53.331 53.090 -241
  
Totaal netto belastingopbrengsten  100.035 99.510 100.132 622 V
  
Resultaat voor mutatie reserves -3.450 -4.965 36.085 41.050
  
Mutatie reserve afkoppelen Utrechtse 
Heuvelrug (onttrekking) 

 -15 -15

Mutatie reserve verkiezingen (dotatie) 200 200
Mutatie reserve GHIJ (dotatie) 38.933 38.933
Mutatie reserve GHIJ (onttrekking) -750 -525 225
Mutaties bestemmingsreserves -750 38.593 39.343
  
Mutatie algemene reserve (onttrekking) -3.450 -4.215 -2.508 1.707
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
* In het programma bestuur en organisatie zijn de opbrengsten van de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel met een bedrag van € 38,9 miljoen opgenomen. 
 
Voor een uitgebreide toelichting op de rekening naar programma’s verwijzen wij u naar het 
jaarverslag 2013. 
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4 Rekening naar kostendragers 
4.1 Exploitatierekening naar kostendragers 

Exploitatierekening naar kostendragers Begroting Begroting Rekening Verschil V/N
  2013 2013 2013 Begr-Rek   
   na wijziging      

Watersysteemheffing 49.680 51.335 50.190 1.145 V

Overdracht GHIJ 0 0 -38.933 38.933 V

Watersysteemheffing totaal 49.680 51.335 11.257 40.078 V

Zuiveringsheffing 53.805 53.140 52.790 350 V

Netto lasten 103.485 104.475 64.047 40.428 V
      
Bedragen zijn in duizenden euro’s       

      
Watersysteemheffing  Begroting Begroting Rekening Verschil V/N
 2013 2013 2013 Begr-Rek   
   na wijziging      
          

Totale netto lasten (=a) 
 

49.680 
 

51.335 
  

11.257  40.078 V

        

Opbrengsten       

Belastingopbrengsten 
 

47.929 
 

47.729 
  

48.333  604 V

Kwijtscheldingen -1.304
 

-1.304        .-1.268 36 V

Oninbare verklaringen 
 

-245
 

-245
  

-24 222 V

Dividenden en overige algemene opbrengsten                     0      

Totaal opbrengsten (=b) 46.380 46.180
  

47.042  862 V

        

Resultaat voor mutaties (=b-a) -3.300 -5.155
  

35.785  40.940 V

        

Mutatie reserves tijdens begrotingjaar       

Mutatie reserve GHIJ (dotatie)   
  

 38.933   

Mutatie reserve GHIJ (onttrekking)  -750
  

-525    

Mutatie reserve verkiezingen 127 

Algemene reserve Watersysteemheffing     
Nog te bestemmen resultaat 
Watersysteemheffing (Nadelig) 1 -3.300 -4.405

  
-2.750  N
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Zuiveringsheffing Begroting Begroting Rekening Verschil V/N
 2013 2013 2013 Begr-Rek   
   na wijziging      
       

Totale netto lasten (=a) 
 

53.805 
 

53.140 
  

52.790  350 V
        

Opbrengsten       

Belastingopbrengsten 
 

56.311 
 

55.986 
  

55.437  549 N

Kwijtscheldingen 
 

-2.290
 

-2.290
  

-2.295 -5 N

Oninbare verklaringen 
 

-366
 

-366
  

-52 314 V

Dividenden en overige algemene opbrengsten   
  

0    

Totaal opbrengsten (=b) 53.655 53.330
  

53.090  -240 N

        

Resultaat voor mutaties (=b-a) -150 190
  

300  110 V

        

Mutatie reserves tijdens begrotingjaar       
Mutatie reserve afkoppelen Utrechtse 
heuvelrug   -15   

Mutatie reserve verkiezingen 73 

Algemene reserve Zuiveringsheffing      
Nog te bestemmen resultaat 
Zuiveringsheffing (voordelig) 2 -150 190

  
242   V

Bedragen zijn in duizenden euro’s  
  
Totaal nog te bestemmen resultaat (=1+2) 

Mutatie algemene reserve -3.450 -4.215
  

-2.508  N
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4.2 Toelichting kostendragers 

Toelichting kostendrager Watersysteemheffing  

 
Totale netto kosten 

 Begin 2013 heeft HDSR van Rijkswaterstaat een bedrag van 37,4 mln 
ontvangen om het beheer en onderhoud van de Gekanaliseerde Hollandse 
IJssel (GHIJ) in één keer af te kopen. 

37.436 V

 Rente toerekening reserve GHIJ. Met het vaststellen van de startnotitie GHIJ 
door het algemeen bestuur op 12 februari 2014 heeft het algemeen bestuur 
mede ingestemd met een jaarlijkse rentetoerekening van 4%.  

1.497 V

 Ontvangen subsidie voor Zoetwaterproblematiek West- en Midden Nederland 
(Deltaprogramma) was niet begroot, wel ontvangen. 

290 V

 In 2013 zijn de regionale keringen slechts één keer gemaaid. Mede door het 
ontbreken van extreme weersomstandigheden zijn er geen aanvullende 
onderhoudswerkzaamheden nodig geweest. 

367 V

 In de begroting is rekening gehouden met inwinning van gegevens voor het 
beheerregister waterkeringen o.a. ten behoeve van toekomstige veiligheidstoetsen 
(2024). Vanwege andere prioriteiten binnen het project Beheerregister op Orde zijn 
deze gegevens niet in 2013 ingewonnen, maar worden deze gegevens op een later 
tijdstip ingewonnen binnen beschikbare budgetten. 

196 V

 Netto minder personeelskosten die zijn ontstaan door het niet invullen van 
vacature ruimte. 

546 V

 Lagere afschrijvingskosten. 155 V

 Overige verschillen. 784 V

 Overschrijding rentekosten. Deze overschrijding moet in samenhang worden 
gezien met de onderschrijding op rentekosten bij het programma 
Zuiveringsbeheer (€1,169 miljoen). De verschillen op beide programma’s is het 
resultaat van de rentetoerekening. De rente wordt omgeslagen over de totale 
stand onderhanden werk en de boekwaarde. Doordat er de afgelopen jaren 
naar verhouding minder geïnvesteerd is in zuiveringstechnische werken dan in 
het watersysteem is het aandeel van de rente en het bedrag dat toegerekend 
is aan het programma watersysteembeheer hoger dan begroot. De werkelijk 
totale rentekosten voor HDSR over alle programma’s zijn conform de begrote 
rentekosten. 

-1.192 N

Totale netto kosten 40.078 V
 
Totale opbrengsten 
 Watersysteemheffing ingezetenen, Watersysteemheffing overig ongebouwd, 

Watersysteemheffing gebouwd 
Er is een meevaller in de voorzieningen dubieuze debiteuren voor de 
Watersysteemheffingen als gevolg van minder verminderingen op bezwaar en 
minder oninbaarheid.  

 

329 V

 Watersysteemheffing gebouwd 
De meeropbrengst gebouwd wordt veroorzaakt doordat gemeenten in 2013 
minder verminderingen hebben doorgegeven dan in vorige jaren. Dit wordt 
mogelijk veroorzaakt door een hogere kwaliteit van taxaties.  

 

511 V

 Overige verschillen. 23

Totale opbrengsten 862 V

 
Resultaat voor mutaties reserves 40.940 V
 
Bedragen zijn in duizenden euro’s 
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Toelichting kostendrager Zuiveringsheffing 

Totale netto kosten 

 Onderschrijding rentekosten. Deze onderschrijding moet in samenhang worden 
gezien met de overschrijding op rentekosten bij het programma 
Watersysteembeheer (€1,192 miljoen), zie verder toelichting bij 
Watersysteeembeheer. 

1.169 V

 Onderhoud persleidingen heeft een grote overschrijding door de calamiteit aan 
de persleiding Veerwagenweg – rwzi Houten . Deze persleiding is door een 
externe doorboord en is gerepareerd. De kosten zijn verantwoord in 2013. Er is 
een aansprakelijkheidsstelling bij de veroorzaker ingediend. 

-213 N

 Overschrijding kosten m.b.t. de Groenbeheerplannen. De groenbeheerplannen  
zijn opgesteld en voor het eerste jaar uitgevoerd (2013).  

-172 N

 Op mechanisch- / elektrisch onderhoud is de overschrijding veroorzaakt door  
de gasmotor op de rwzi Nieuwegein. Noodzakelijk onderhoud was niet 
voorzien en daarom niet in de begroting opgenomen. 

-160 N

 De eindafrekening grensoverschrijdend afvalwater over de jaren 2010, 2011 en 
2012 heeft in 2013 plaatsgevonden. 

-94 N

 Minder opbrengst grensoverschrijdend afvalwater door lager aantal VE’s dan 
begroot.  

-130 N

 Overige verschillen. -50 N

Totale netto kosten 350 V

 
 
Totale opbrengsten 

 Belastingopbrengst uit voorgaande jaren. -257 N

 Overige verschillen. 17    V 

Totale opbrengsten -240 N
 
 
Resultaat voor mutaties reserves 110 V
 
 
Bedragen zijn in duizenden euro’s 
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Toelichting belastingopbrengst per categorie  

 
 Netto belastingopbrengst Begroting Rekening Verschil Verschil
 per belastingcategorie 2013 2013 Begr-Rek In %
 na wijziging  
  
Opbrengst watersysteemheffing ingezetenen 20.099 19.969    
Kwijtschelding watersysteemheffing ingezetenen -1.304 -1.260    
Bezwaren watersysteemheffing ingezetenen -122 -51    
Oninbaar watersysteemheffing ingezetenen -100 -9    
Toevoeging/onttrekking voorgaande jaren 0 41    
Netto opbrengst watersysteemheffing 
ingezetenen 

18.573 18.690 117 1

  
Opbrengst watersysteemheffing gebouwd 24.707 24.748    
Kwijtschelding watersysteemheffing gebouwd 0 -8    
Bezwaren watersysteemheffing gebouwd -768 -161    
Oninbaar watersysteemheffing gebouwd -124 -12    
Toevoeging/onttrekking voorgaande jaren 0 -179    
Netto opbrengst watersysteemheffing 
gebouwd 

23.815 24.388 573 2

  
Opbrengst watersysteemheffing ongebouwd 4.148 3.870    
Kwijtschelding watersysteemheffing ongebouwd 0 0    
Bezwaren watersysteemheffing ongebouwd -381 -28    
Oninbaar watersysteemheffing ongebouwd -21 -2    
Toevoeging/onttrekking voorgaande jaren 0           90    
Netto opbrengst watersysteemheffing 
ongebouwd 

3.746 3.930 184 5

  
Opbrengst watersysteemheffing natuur 46 34    
Kwijtschelding watersysteemheffing natuur 0 0    
Bezwaren watersysteemheffing natuur 0 0    
Oninbaar watersysteemheffing natuur -1 0    
Toevoeging/onttrekking voorgaande jaren 0 0    
Netto opbrengst watersysteemheffing natuur 45 34 -11 -24
  
Opbrengst zuiveringsheffing 57.732 58.389    
Kwijtschelding zuiveringsheffing -2.290 -2.295    
Bezwaren zuiveringsheffing           -1.745 -1.199    
Oninbaar zuiveringsheffing  -366 -53    
Toevoeging/onttrekking voorgaande jaren 0 -1.752    
Netto opbrengst zuiveringsheffing 53.331 53.090 -241 0
  
Totaal netto opbrengst waterschapsbelasting 99.510 100.132 622 1
Bedragen zijn in duizenden euro’s 
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5. Rekening naar kosten- en opbrengstsoort 
5.1  Exploitatierekening naar kosten- en opbrengstsoort 

 Rekening
2012

Begroting
2013

Begroting
2013

na wijziging

Rekening  
2013 

Verschil
Begr-Rek

Verschil
In %

Lasten   
Rentelasten 10.191 10.807 10.807 10.800 7
Afschrijvingen 24.070 23.932 23.652 23.779 -127
Totaal kapitaallasten                        J 34.261 34.739 34.459 34.579 -120 0
Salarissen 21.554 22.600 22.850 22.175 675
Uitkeringen 204 150 150 255 -105
Sociale lasten 4.819 5.473 5.473 5.607 -134
Personeel van derden 2.724 1.476 1.500 1.910 -410
Overige personeelslasten 1.548 1.314 1.314 1.286 28
Totaal personele lasten                   K 30.849 31.013 31.287 31.233 54 0
Duurzame gebruiksgoederen 220 338 338 362 -24
Overige verbruiksgoederen 3.549 3.669 3.749 3.831 -82
Energie 4.291 4.554 4.749 4.505 244
Huren, pacht en andere rechten 245 188 188 105 83
Leasebetalingen operational lease 1267 1.148 1.148 2108 -960
Verzekeringen 223 304 304 230 74
Belastingen 97 109 109 53 56
Onderhoud door derden 9.733 8.016 8.726 9.167 -441
Overige diensten door derden 20.846 21.229 21.204 19.918 1.286
Bijdragen aan overheden 7.100 7.175 7.264 7.004 260
Bijdragen aan overigen 198 324 324 127 197
Toevoegingen aan voorzieningen 7.460 6.413 6.360 6.388 -28
Totaal variabele lasten                     L 55.229 53.467 54.463 53.798 665 1
Totaal lasten 120.339 119.219 120.209 119.610 599 0
  
Baten  
Interne rentebaten 34 0 0 1.497 1.497
Baten ivm salarissen en sociale lasten 519 0 0 151 151
Verkoop van overige goederen 0 0 0 49 49
Opbrengst uit grond en water 35 0 0 49 49
Opbrengst uit overige eigendommen 137 171 171 144 -27
Diensten derden/overige opbrengsten 3.353 3.028 3.028 40.640 37.612
Bijdragen van overheden 8.687 8.034 8.034 8.756 722
Bijdragen van overigen 81 1 1 63 62
Vrijval voorzieningen 237 0 0 0 0
Totaal baten                                     M 13.083 11.234 11.234 51.349 40.115 357
  
Saldo lasten -/- baten 107.256 107.985 108.975 68.261 40.714
Geactiveerde lasten                           N 3.658 4.500 4.500 4.214 -286
Netto lasten (totaal nog te dekken) 103.598 103.485 104.475 64.047 40.428 39
  
Dekking waterschapsbelastingen  O 100.065 100.035 99.510 100.132 622 1
  
Resultaat voor mutaties reserves -3.533 -3.450 -4.965 36.085 41.050
  
Mutaties bestemmingsreserves -750 38.593 39.343
  
Nog te bestemmen resultaat 2013 -3.533 -3.450 -4.215 -2.508 -1.707
Bedragen zijn in duizenden euro’s 
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5.2  Toelichting rekening naar kosten- en opbrengstsoort 

J. Kapitaallasten  
 
Algemeen 
De kapitaallasten zijn opgebouwd uit de rente- en afschrijvingskosten van het waterschap.  
Beide componenten worden hieronder afzonderlijk toegelicht. 
 
Rentelasten Rekening Begroting Rekening Verschil Verschil
 2012 2013 2013 Begr-Rek In %
 na wijziging   
Rente geldleningen 10.111 10.807 9.367 1.440  
Rente GHIJ (interne rente) 0 0 1.497 -1.497 
Rente rekening courant 46 0 -64 64  
Rente MRB 34 0 0 0  
Totaal 10.191 10.807 10.800 7 0
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
 
Rentelasten 
De rentelasten over 2013 zijn € 7.000 lager 
dan begroot. In de bovenstaande tabel wordt 
een specificatie van dit verschil gegeven. In de 
paragraaf financiëring van het jaarverslag is 
een nadere analyse opgenomen. 
 
Rente geldleningen 
Er is in het lopende jaar een bedrag van  
€ 13.363.571 aan reguliere aflossingen 
betaald. In de begroting 2013 is uitgegaan van 
het aantrekken van een langlopende lening. 
De transactie van Rijkswaterstaat voor de 
Gekanaliseerde Hollandse IJssel heeft 
gezorgd voor het niet aantrekken van de 
lening. Op basis van de opbrengst van GHIJ is 
in 2013 interne rente met een bedrag van  
€ 1.497.000 berekend. 
 

 
Rente rekening courant 
In verband met de ontvangen rente van BghU 
en de rente van een tijdelijke deposito ING 
bedraagt de rente rekening courant voor het 
jaar 2013 € 64.000 credit. 
 
Rente MRB 
Rente MRB is de doorberekening van de 
interne rentelasten MRB. Deze rentekosten 
zijn niet meer van toepassing in verband met 
de verrekening van de koopsompolissen van 
de liquidatie van de oude GR regeling t/m 
2011. 
 
 
 
 

Afschrijvingen Rekening Begroting Rekening Verschil Verschil
 2012 2013 2013 Begr-Rek In %
 na wijziging   
Materiële vaste activa 23.956 23.652 23.779 -127 
Financiële vaste activa 114 0 0 0 
Totaal 24.070 23.652 23.779 -127 0
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

  
Afschrijving 
De afschrijvingen over materiële vaste activa 
zijn in 2013 € 127.000 hoger dan begroot. In 
2013 is het afschrijvingsbeleid aangepast op 
basis van een bestuursbesluit. De begroting 
van de afschrijvingen is aan de hand van de 1e 
en 2e begrotingswijzigingen met een bedrag 
van € 266.000 verlaagd. 
 
 

 
In 2013 is er een inhaalafschrijving van  
€ 167.000 voor twee afgeschreven objecten 
verwerkt. 
 
De afschrijvingen van de financiële vaste 
activa met een bedrag van € 114.000 zijn niet 
meer aan de orde door de verrekening van de 
koopsompolissen MRB. 
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K. Personele lasten 
 
  Rekening Begroting Rekening Verschil Verschil
  2012 2013 2013 Begr-Rek In %
 na wijziging   
Salarissen 21.554 22.850 22.175 675 
Uitkeringen 204 150 255 -105 
Sociale lasten 4.819 5.473 5.607 -134 
Personeel van derden 2.724 1.500 1.910 -410 
Overige personeelslasten 1.548 1.314 1.286 28 
Totaal 30.849 31.287 31.233 54 0
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

        
Personele lasten 
Per saldo is er een onderschrijding van  
€ 54.000 op de post personele lasten.  
Bij de post personeel van derden bedraagt de 
overschrijding € 410.000. Dit wordt  
gecompenseerd door lagere salarislasten en 

door hogere personele baten. In 2013 is het 
beleid voor het inhuren van derden opnieuw 
geformuleerd en worden de ontwikkelingen 
strak gevolgd.  

 
Overzicht FTE's 
    Saldo 31-12-2012 Saldo 31-12-2013
Bezetting: ingevulde FTE’s per 31 december  421 436
Formatie: aantal FTE’s in begroting  436 454
 
Aanvullende informatie over de formatie en bezetting staat in het sociaal jaarverslag. 
 
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
De Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (= WNT) is per 1 januari 2013 in 
werking getreden. De WNT regelt naast de 
openbaarmaking van topinkomens in de 
publieke en semipublieke sector ook een 
maximering van de hoogte van de bezoldiging 
van topfunctionarissen en tevens aan 
ontslagvergoedingen.  

In het kader van de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) is het publiceren van informatie 
in de jaarrekening verplicht. Voor meer 
informatie over de WNT verwijzen wij u naar 
paragraaf  5.10 van het jaarverslag. 
 

 
Naam Functie Duur 

dienstverband 
Omvang 

dienstverband
E.Th. Meuleman 
 
(topfunctionaris in 
loondienst) 

secretaris-algemeen directeur 
 
 
projectdirecteur 
 

01-01-2013 t/m 
16-01-2013 
 
17-01-2013 t/m 
31-12-2013 
 

1,0 fte 

P.H.A.M.J. de Bekker 
 
(topfunctionaris in 
loondienst) 

directeur 
 
  
 
 
secretaris-algemeen directeur wnd. 
 

01-01-2013 t/m 
16-01-2013 en 
14-02-2013 t/m 
31-12-2013 
 
17-1-2013 t/m 
13-2-2013 
 

1,0 fte 

J. Miedema 
 
(topfunctionaris niet in 
loondienst) 

secretaris - algemeen directeur a.i. 14-02-2013 t/m 
19-12-2013 

0,7 fte
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Naam Beloning Belastbare
kosten-

vergoeding

Voorzieningen
betaalbaar op 

termijn

Beëindigings-
uitkeringen 

Jaar 
beëindiging

   
E.Th. Meuleman € 114.159  € 857 €   17.497 n.v.t. n.v.t.
P.H.A.M.J. de Bekker  € 111.638  € 580 €   19.353 n.v.t. n.v.t.
J. Miedema € 149.850 € 240 n.v.t. n.v.t. 2013
 
 
L. Variabele lasten 
 
  Rekening Begroting Rekening Verschil Verschil
  2012 2013 2013 Begr-Rek in %
 na wijziging  
Duurzame gebruiksgoederen 220 338 362 -24
Overige gebruiks- en verbruiksgoederen 3.549 3.749 3.831 -82
Energie 4.291 4.749 4.505 244
Huren, pacht en andere rechten 245 188 105 83
Leasebetalingen operational lease 1.267 1.148 2108 -960
Verzekeringen 223 304 230 74
Belastingen 97 109 53 56
Onderhoud door derden 9.733 8.726 9.167 -441
Overige diensten door derden 20.846 21.204 19.918 1.286
Bijdragen aan overheden 7.100 7.264 7.004 260
Bijdragen aan overigen 198 324 127 197
Toevoegingen aan voorzieningen 7.460 6.360 6.388 -28
Totaal  55.229 54.463 53.798 665 1
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
Energie 
De kosten van elektra en gas zijn in 2013 in 
totaal € 244.000 lager. De kosten voor elektra  
zijn € 34.000 lager dan begroot. De kosten 
voor gasverbruik zijn € 68.000 lager dan 
begroot. De kosten van  brandstoffen zijn in 
totaal € 141.000 lager. Dit komt door de 
overgang van het wagenpark naar groengas. 
 
Huren, pacht en andere rechten 
Het overschot van € 83.000 is een saldo van 
de lagere kosten huur onroerend goed  
(€ 45.000), kantoorbenodigdheden (€ 25.000) 
en huur autopark (€ 13.000).  
 
Leasebetaling operational lease 
In 2013 is het tweede deel van het eigen 
wagenpark door leaseauto’s vervangen. 
Kosten leaseauto's zijn in 2013 niet begroot op 
basis van verwachte omvang van het 
wagenpark. De leasekosten zijn begroot op 
basis van voorgaande jaren gebaseerd op een 
verouderd wagenpark in eigendom. Tevens is 
er geen rekening gehouden met de extra 
kosten door de overdracht van MRB. De 
overschrijding van de leasekosten voor HDSR 
bedraagt € 536.000. De extra kosten van  

€ 424.000 voor MRB zijn volledig in GR-MRB 
verrekend. 
 
Verzekeringen 
Verzekeringen heeft een onderschrijding van  
€  74.000 ten opzichte van de begroting. De 
premies voor brand-en stormverzekering en 
WA verzekering zijn door de aanbesteding 
€ 68.000 lager dan de begroting.    
 
Onderhoud door derden 
De realisatie van onderhoud door derden is  
€ 441.000 hoger dan in de begroting is 
vastgesteld. Dit wordt voor een belangrijk deel 
veroorzaakt door hogere kosten voor 
mechanisch en elektrisch onderhoud van de 
RWZI Nieuwegein, Utrecht en Leidsche Rijn.  
 
Overige diensten door derden 
De post overige diensten derden laat per saldo 
een onderschrijding van € 1.286.000 zien op 
een begroot totaal van € 21.201.000.  
Hieronder volgen afzonderlijk de grootste 
onder- en overschrijdingen. 
 
Grootste onderschrijdingen: 
- externe deskundigen adviezen € 1.321.000 
- overige diensten derden € 1.203.000 
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Grootste overschrijdingen: 
- computerservice € 530.000 
In 2013 is de begroting te laag en is geen 
rekening gehouden met de gestegen 
licentiekosten, die het gevolg zijn van een 
uitbreiding van de automatiserings-
toepassingen binnen het waterschap.  
 
- telefoonkosten € 343.000 
De overschrijding is ontstaan door een te lage 
begroting van telefoonkosten voor CAW van 
totaal € 256.000. Bij MRB is een overschrijding 
van € 73.000 ontstaan als gevolg van een te 
lage begroting in 2013. 
 
- laboratoriumkosten € 275.000 – De 
doorbelaste kosten van Aquon zijn hoger dan 
begroot, doordat de ontwikkeling van de 
kosten in 2013 niet onder controle is bij Aquon. 
 
- onderhoud groenvoorziening € 171.000 
Door het opstellen van plannen,begeleiding en 
beheer van buitenruimte RWZI’s is in 2013  
een overschrijding van € 171.000 ontstaan. 

Bijdragen aan overigen 
In 2013 is de realisatie € 197.000 lager dan de 
begroting 2013. Dit is het gevolg van minder 
kosten voor bediening kunstwerken van 
watergang Oude Rijn en plannen van derden 
van Watersysteembeheer. 
 
Toevoeging aan voorzieningen 
In 2013 is aan de personeel gerelateerde 
voorzieningen conform de onttrekkingen een 
bedrag van € 28.000 toegevoegd. Aan de 
voorziening baggeren is een bedrag van  
€ 6.000.000 toegevoegd. Daarnaast is aan de 
voorzieningen groot onderhoud Poldermolen 2 
en 3 conform het onderhoudsplan een 
totaalbedrag van € 305.000 aan de 
voorziening toegevoegd. Aan de voorziening 
voor het Dijkhuis in Jaarsveld is in 2013 een 
bedrag van € 55.000 toegevoegd. 
 
 

 
 
M. Baten 
 
 Rekening Begroting Rekening Verschil Verschil
 2012 2013 2013 Begr-Rek in %
 na wijziging   
Interne rentebaten 34 0 1497 1.497 
Baten ivm salarissen en sociale lasten 519 0 151 151 
Opbrengst uit grond en water 35 0 49 49 
Opbrengst uit overige eigendommen 137 171 144 -27 
Verkoop van overige goederen 0 0 49 49 
Diensten voor derden/overige opbrengsten 3.353 3.028 40.640 37.612 
Bijdragen van overheden 8.687 8.034 8.756 722 
Bijdragen van overigen 81 1 63 63 
Vrijval voorzieningen 237 0 0 0 
Totaal baten                                     M 13.083 11.234 51.349 40.115 357
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
Interne rentebaten 
Over de opbrengst van de overdracht van de 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel wordt een 
percentage van 4% interne rente berekend, de 
rentekosten worden aan de projecten 
toegerekend.  De opbrengst interne rente is de 
opbrengst  van de intern doorberekende rente 
GHIJ. 
 
Baten ivm salarissen en sociale lasten 
De overige salarisbaten hebben betrekking op 
uitkeringen ziektewet en detachering.  
 

 
Opbrengst uit grond en water 
Hieronder vallen de ontvangen bedragen voor 
pacht, jacht-en visrecht van grond en water. In 
de begroting 2013 is deze opbrengst onder de 
post opbrengst uit overige eigendommen 
opgenomen. 
 
Opbrengst uit overige eigendommen 
De huuropbrengst van de panden bedraagt  
€ 138.000 en voor de overige eigendommen  
is een bedrag van € 6.000 ontvangen.  
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Verkoop van overige goederen 
De verkoop van het wagenpark heeft in een 
opbrengst van € 49.000 geresulteerd. 
 
 
 
 

Diensten voor derden/overige opbrengsten 
Het positieve voordeel van € 37.613.000 is 
ontstaan door de ontvangst van € 37.400.000 
van Rijkswaterstaat voor de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel.  
 

Specificatie diensten voor derden/overige opbrengsten Realisatie 2013
 
Opbrengst Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 37.436
Interne doorbelastingen GR-MRB (overhead) 1.386
Opbrengst grensoverschrijdend afvalwater 971
Aanmaningen/dwangbevelen 662
Opbrengst Waterschapshuis afrekening 2010-2012 63
Diverse kleine bedragen 122
Totaal 40.640
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
Bijdragen van overheden 
Bij de post bijdragen van overheden zijn de 
hogere opbrengsten voornamelijk ontstaan 
doordat de bijdragen van derden inzake 
Zoetwaterproblematiek (€ 289.000) en Winnet 

(€ 252.000) niet in de begroting opgenomen. 
De uitgaven die behoren bij Zoetwater-
problematiek en Winnet zijn budget neutraal 
onder de diverse kostensoorten opgenomen. 

 
Specificatie bijdragen van overheden   
  

Realisatie 2013

Bijdragen deelnemende partijen GR-MRB 7.490
Platform Zoetwaterproblematiek West Nederland  289
Bijdrage PZH voorschot en afrekening 2013 275
Bijdrage deelnemende partijen Winnet 252
Platform Crisisbeheersing waterschappen Midden Nederland 241
Subsidie BAGGERen en NUTrienten 79
Diverse kleine bedragen 130
Totaal 8.756
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
Bijdragen van overigen 
Onder deze post zijn de opbrengsten van  
€ 58.000 van buitenlandse projecten geboekt. 
 

 
 
 

N. Geactiveerde lasten 
 
 Rekening Begroting Rekening Verschil Verschil
 2012 2013 2013 Begr-Rek In %
 na wijziging   
Geactiveerde personeelslasten projecten 2.188 2.700 2.726  
Geactiveerde bouwrente 955 1.200 942  
Geactiveerde lasten baggerprojecten 515 600 546  
Totaal                               3.658 4.500 4.214 -286 -1
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
Geactiveerde personeelslasten zijn de kosten 
van de uren van de medewerkers van het 
waterschap, die worden besteed aan de 
uitvoering van investeringsprojecten.  

De directe kosten van de uren zijn verhoogd 
met de toe te rekenen kosten voor overhead.  
Deze personeelslasten worden onttrokken aan 
de exploitatie en opgenomen in de integrale 
kostprijs van de investeringsprojecten.  
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De geactiveerde personeelslasten bedragen in 
2013 € 2.726.000 bij een begroting van  
€ 2.700.000. 
Bouwrente is de rente die voortvloeit uit de 
financiering van uitgaven gedurende de 
uitvoering van investeringsprojecten.  

Deze rente wordt onttrokken aan de exploitatie 
en opgenomen in de integrale kostprijs 
van de investeringsprojecten. De geactiveerde 
bouwrente bedraagt in 2013 € 942.000 en is  
€ 258.000 lager dan begroot. 

 
 
O. Waterschapsbelastingen 
 
 Rekening Begroting Rekening Verschil Verschil
 2012 2013 2013 Begr-Rek In %
 Na wijziging   
Waterschapsbelastingen 100.065 99.510 100.132 622 1
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
 
 Voorgaande Belastingjaar Rekening
 Jaren 2013 2013
Watersysteemheffing ingezetenen 200 18.490 18.690
Watersysteemheffing gebouwd 73 24.315 24.388
Watersysteemheffing overig ongebouwd 156 3.774 3.930
Watersysteemheffing natuur -11 45 34
Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing -399 53.489 53.090
Totaal 19 100.113 100.132
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
Opbrengsten belastingjaar 2013 
 
In de onderstaande tabel zijn de opbrengsten van voorgaande jaren buiten beschouwing gelaten.        
 
 Belastingjaar Begroting Belastingjaar Verschil
 2012 2013 2013 
 Na wijziging  
Watersysteemheffing ingezetenen 18.949 18.573 18.490 -83
Watersysteemheffing gebouwd 25.863 23.815 24.315 500
Watersysteemheffing overig ongebouwd 3.570 3.746 3.774 28
Watersysteemheffing natuur 44 45 45 0
Zuiveringsheffing 50.919 53.331 53.489 158
Totaal 99.345 99.510 100.113 603
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
Algemeen 
De totale belastingopbrengsten zijn € 622.000  
hoger dan geraamd. Dit is voornamelijk het 
gevolg van de meeropbrengsten in de 
watersysteemheffing gebouwd. De 
belastingopbrengsten 2013 zijn voor deze 
categorie € 500.000 hoger dan geraamd en uit 
‘oude jaren’ is een voordeel van € 73.000 
gerealiseerd. De categorieën ingezetenen en 
overig ongebouwd hebben voordelen van 
respectievelijk € 117.000 en € 184.000. Deze 
zijn met name gerealiseerd in de afwikkeling 
van oude jaren. Tegenover de voordelen bij de  
 

 
 
Watersysteemheffing staat een nadeel bij de 
Zuiveringsheffing.  
 
Bij de begrotingswijziging zuiveringsheffing is 
de verwachte belastingopbrengst 2013 al met 
€ 474.000 naar beneden bijgesteld. 
In werkelijkheid is de daling van belasting-
opbrengsten voor 2013 beperkt gebleven tot  
€ 316.000. Omdat er op ‘oude jaren’ een 
nadeel is gerealiseerd van € 399.000 bedraagt 
het totale nadeel ten opzichte van de 
gewijzigde begroting desondanks € 241.000. 
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Oude jaren 
Het totaal van de opbrengsten uit oude jaren 
en de mutaties voorziening dubieuze 
debiteuren is slechts € 19.000. Daarbij moet 
echter worden aangetekend dat er voor de 
Zuiveringsheffing op ‘oude jaren’ een nadeel 
van € 399.000 is gerealiseerd en dat het 
voordeel voor de Watersysteemheffing  
€ 418.000 bedraagt. Het voordeel op de 
Watersysteemheffing is toe te schrijven aan de 
vermindering van de voorziening dubieuze 
debiteuren vanwege een daling van de  
verminderingen op bezwaar en oninbaar. In 
verband met de stijging van verminderingen 
bezwaren voor bedrijven is de voorziening 
dubieuze debiteuren voor de zuiveringsheffing 
juist aangevuld. Deze aanvulling levert een 
nadeel voor het resultaat van 2013 op.    
 
Belastingjaar 2013 
Watersysteemheffing ingezetenen 
De belastingopbrengst 2013 blijft voor de 
categorie ingezetenen achter bij de gewijzigde 
begroting. Dit is toe te schrijven aan een hoger 
bedrag aan kwijtscheldingen. Deze stijging 
hangt samen met de daling van inkomens van 
huishoudens. Kwijtschelding vindt overigens 
voornamelijk plaats bij huishoudens met een 
huurwoning en nagenoeg niet bij huishoudens 
met een eigen woning. Relatief gezien is het 
nadeel gering: kleiner dan 1% van de bruto 
omslag. 
 
Watersysteemheffing gebouwd 
De belastingopbrengst 2013 laat voor de 
categorie Watersysteemheffing gebouwd een 
voordeel zien van € 500.000. Dit voordeel was 
bij de begrotingswijziging nog niet voorzien en 
is toe te schrijven aan het feit dat gemeenten 
minder verlagingen van WOZ-waarden hebben 
doorgevoerd dan voorgaande jaren. Dit wordt 
naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door 
een hogere kwaliteit van de taxaties.  
 
Watersysteemheffing overig ongebouwd 
De belastingopbrengst 2013 voor de categorie 
Watersysteemheffing overig ongebouwd is met 
name door minder bezwaren € 28.000 hoger 
dan begroot.  
 
 
 
 
 
 

Watersysteemheffing natuur  
Over de afbakening van natuurterreinen wordt 
nog steeds geprocedeerd. Er is daarom nog 
geen aanleiding om de prognose voor de 
opbrengsten voor natuurterreinen bij te stellen. 
 
Zuiveringsheffing 
De lagere opbrengst 2013 voor 
Zuiveringsheffing was bij de 
begrotingswijziging al voorzien en is toe te 
schrijven aan hogere kwijtscheldingen dan 
initieel begroot. De uiteindelijke afwijking was 
conform begrotingswijziging. 
 
Exploitatieresultaat 
Het exploitatieresultaat van € 2,5 miljoen 
negatief is op de balans als nog te bestemmen 
resultaat opgenomen. In paragraaf 1.2 is een 
voorstel van het nog te bestemmen 
exploitatieresultaat opgenomen. 
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6. Specificaties 
 
In paragraaf 6.1 wordt een totaaloverzicht gegeven van alle (investerings)projecten die aan het begin 
van het begrotingsjaar nog onderhanden zijn en die in het lopende jaar zijn gestart.  
 
Hieronder worden de opgenomen kolommen in de totaaloverzichten nader toegelicht.  
 
 
Projectnummer Nummer van het project. De projectnummers die met een ‘M’ 

beginnen betreffen moederprojecten. 
 
Projectnaam    Naam van het project. 
 
OHW tm 2013    OHW = onderhanden werken, betreft projecten die op  

31 december 2013 nog onderhanden zijn.  
 
(Des)investeringen 2013 Gerealiseerde kosten in 2013 van de projecten. 
 
Doorbelasting aan derden 2013  Ontvangen doorbelasting aan derden in 2013. 
 
Subsidie 2013    Ontvangen subsidie in 2013. 
 
Totaal mutatie 2013 Som van (des)investeringen minus doorbelasting aan derden 

minus subsidie. 
 
Overboeking OHW 2013  Projecten die in 2013 gereedgekomen zijn en 
       daardoor niet meer onderhanden zijn.  
  
OHW tm 2013    Projecten die op 31 december 2013 nog  

onderhanden zijn. 
 
Start jaar    Startjaar van een project. 
 
 
Restant krediet 2013   Betreft het nog aanwezige krediet van lopende projecten 
     per 31 december 2013 (zonder lopende verplichtingen). 
                                                               Ontvangen subsidies worden niet met de kredietruimte  
                                                               verrekend.              
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6.1 Specificatie onderhanden werk en restant krediet per 31-12-2013 

Projectnummer/        
Moederprojectnummer

Project naam OHW         
t/m 2012 

(Des)investering 
2013 

Doorbelasting 
aan derden/ 

Subsidie 2013

Totaal        
mutatie       

2013 

Overboeking 
OHW          
2013 

OHW t/m 
201312 

Start 
jaar 

Restant 
krediet t/m 

201312 

 

      a b a-b           
                      

Gronden                     
M40300  Verwerving Gronden  62.192,71 -46.705,85 453.259,59 -499.965,44 437.772,73 0,00 2005 4.477.052,55    
    62.192,71 -46.705,85 453.259,59 -499.965,44 437.772,73 0,00   4.477.052,55    

           
Overige bedrijfsmiddelen                   
411021 CAW vervanging software 0,00 -137.862,95 0,00 -137.862,95 137.862,95 0,00 2010 0,00    
458001 Infrastructuur Communicatie 0,00 41.470,03 0,00 41.470,03 0,00 41.470,03 2013 958.529,97    
485097 Doorontwikkeling WIS 133.630,12 54.331,63 32.000,00 22.331,63 0,00 155.961,75 2011 139.038,25    
900106 Z-info 140.720,51 133.581,92 0,00 133.581,92 0,00 274.302,43 2011 -4.302,43  1 
M581100 VERV KA/TA 2011-2014 182.709,12 203.370,32 0,00 203.370,32 -36.639,38 349.440,06 2012 106.858,13    
M55800 IBP Meerjarenpl 2008-20 25.656,33 -25.656,33 0,00 -25.656,33 0,00 0,00 2012 0,00    
    482.716,08 269.234,62 32.000,00 237.234,62 101.223,57 821.174,27   1.200.123,92    

           
Bedrijfsgebouwen/woonruimten                   
411024 Renovatie Polderhuiscomplex 0,00 -3.235,51 16.934,00 -20.169,51 20.169,51 0,00 2010 568.488,41    
411214 Inrichten terrein Jaarsveld 88.112,30 3.879,63 0,00 3.879,63 -91.991,93 0,00 2012 3.008,07    
483095 nieuwbouw opslagloods R5-LR 258.911,47 705,00 0,00 705,00 -259.616,47 0,00 2009 0,00    
483107 renovatie loods Rayon 2-HTN 119.351,92 384,11 0,00 384,11 -119.736,03 0,00 2010 -13.736,03  2 
483109 renoveren loods rayon 4-BRKL 7.346,46 153,18 0,00 153,18 0,00 7.499,64 2010 45.500,36    
48605 Bouw opslagloods Utrecht 63.661,34 6.914,70 0,00 6.914,70 -70.576,04 0,00 2006 5.423,96    
    537.383,49 8.801,11 16.934,00 -8.132,89 -521.750,96 7.499,64   608.684,77    
           
Waterkeringen                     
401313 Taluds Lange Linschoten 0,00 257,68 0,00 257,68 0,00 257,68 2013 9.742,32    

40310 Life subsidie Zuiveringsfilter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 42.700,00    
M39400 GOP Kaden 1.660.753,77 -1.296.224,77 100.000,00 -1.396.224,77 -264.529,00 0,00 2005 0,00    
M421100 GOP REG.WK 2011-2020 4.465.352,46 4.196.458,38 0,00 4.196.458,38 -3.178.909,29 5.482.901,55 2012 580.655,91    
M451200 PRIM WATERKERINGEN 370.388,20 472.518,64 0,00 472.518,64 -494.026,26 348.880,58 2012 -36.018,66  3 
    6.496.494,43 3.373.009,93 100.000,00 3.273.009,93 -3.937.464,55 5.832.039,81   597.079,57    
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Watergangen. Kunstwerken en          
gemalen waterkwantiteitsbeheer                   
41818 Waterhuishouding Honswijk 0,00 2.118,00 0,00 2.118,00 -2.118,00 0,00 2007 0,00    
46601 de Hooge Boezem 0,00 224.159,60 0,00 224.159,60 0,00 224.159,60 2013 480.840,40    
402013 Natvr.inrich. Slimmenwet Zegv. 78.044,39 3.184,63 0,00 3.184,63 0,00 81.229,02 2010 13.770,98    
424013 Reijerscopsche Middelwet stuw 96.860,78 60.694,34 0,00 60.694,34 -157.555,12 0,00 2012 12.444,88    
424015 Legger watersysteem 74.263,02 127.694,50 0,00 127.694,50 0,00 201.957,52 2012 418.042,48    
424020 Herinrichting Haarzuilens 63.553,22 4.415,54 0,00 4.415,54 0,00 67.968,76 2011 8.031,24    
485098 Uitvoeren meetplan 0,00 24.578,98 0,00 24.578,98 0,00 24.578,98 2013 70.421,02    

42806 Bergingsgebied N401 Kockengen 25.403,13 -10.628,28 0,00 -10.628,28 -14.774,85 0,00 2008 0,00    
M140000 KRW 183.238,75 166.925,98 0,00 166.925,98 -184.428,47 165.736,26 2011 169.763,74    
M1460000 KRW KANSEN 286.330,73 243.339,87 0,00 243.339,87 -480.492,46 49.178,14 2011 354.881,34    
M35400 GOP Kunstwerken 1.234.995,89 1.729.501,41 35.135,18 1.694.366,23 -2.793.436,48 135.925,64 2005 550.756,54    
M401000 WGP LANGBROEKERWETERING 1.840.319,38 577.915,60 6.624,00 571.291,60 -2.048.570,40 363.040,58 2009 2.011.633,02    
M401100 WGP GROENR./MAARTENSDIJK 1.039.624,22 1.360.058,60 53.253,00 1.306.805,60 -1.464.187,08 882.242,74 2010 2.159.221,18    
M401200  WGP Kamerik en Kockeng 4.708.865,73 629.641,75 15.596,60 614.045,15 -6.965.275,83 -1.642.364,95 2009 902.211,14    
M401300 WGP LINSCHOTERWAARD 47.853,74 58.607,52 0,00 58.607,52 0,00 106.461,26 2010 328.538,74    
M405000 SYNERGIEPROJECT KRR 928.549,11 699.890,98 273.308,30 426.582,68 -1.047.896,18 307.235,61 2009 -61.456,51  4 
M405300 SYNERGIE KRW OUWENAAR- 350.208,07 2.513.188,73 384.945,03 2.128.243,70 0,00 2.478.451,77 2011 5.379.548,23    
M405600 MP NOTA RUIMTE MIDDELEN 187.229,44 435.727,73 0,00 435.727,73 0,00 622.957,17 2012 3.407.642,83    
M405699 MP NOTA RUIMTE MIDDELEN SUBS -1.494.000,00 0,00 -133.643,65 133.643,65 0,00 -1.360.356,35 2012  0 5 
M405700 VISPASSAGES 2012-2013 327.997,21 73.521,17 0,00 73.521,17 -329.861,82 71.656,56 2012 73.319,03    
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik 1.329.767,92 233.824,89 0,00 233.824,89 -1.342.405,79 221.187,02 2005 3.048.713,74    
M411200 GOP Kunstw 2012-2016 309.797,24 2.129.408,11 265.000,00 1.864.408,11 -707.644,77 1.466.560,58 2012 1.917.686,17    
M411300 STED. WATEROPGAVE WRD 0,00 123.438,96 0,00 123.438,96 -122.682,96 756,00 2012 61.561,04    
M411380 CAW DATACOM. EN TELEMETRIE 0,00 286.896,00 0,00 286.896,00 0,00 286.896,00 2013 745.966,95    
M431400 GOP OEVERS 2013-2017 0,00 672,00 0,00 672,00 0,00 672,00 2013 499.328,00    
M43400 GOP Oevers 5.472.186,13 1.900.458,32 0,00 1.900.458,32 -6.674.573,41 698.071,04 2005 337.429,69    
M47500 Waterkwaliteitsmaatrgl. 0,00 8.462,75 172.400,74 -163.937,99 163.937,99 0,00 2005 0,00    
M50008100 WGP KROMME RIJN 337.998,58 896.535,97 127.254,96 769.281,01 3.896,38 1.111.175,97 2008 369.735,57    
    17.429.086,68 14.504.233,65 1.199.874,16 13.304.359,49 -24.168.069,25 6.565.376,92   23.210.031,44    
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Zuiveringstechnische werken                   
401128 Twee vispassages G.R.O.M. 2 29.367,57 107.149,46 0,00 107.149,46 0,00 136.517,03 2012 34.218,97    
67061 rwzi Maarssenbroek, deelpr.1 292.000,26 168.969,11 0,00 168.969,11 0,00 460.969,37 2012 120.330,63    
710102 rwzi Utrecht, deelpr. 2 195.838,78 85.720,64 0,00 85.720,64 0,00 281.559,42 2012 340.790,58    
710301 RWZI Utrecht Prototype Nereda 1.687.994,24 640.906,00 856.000,00 -215.094,00 -1.472.900,24 0,00 2012 6.099,76   
610102 RWZI Nieuwegein bedrijfsgebouw 0,00 2.960,00 0,00 2.960,00 -2.960,00 0,00 2010 0,00    
610111 Rwzi Nieuwegein E-fabriek BB 1.296.782,28 233.926,20 0,00 233.926,20 -1.530.708,48 0,00 2011 29.291,52    
610112 Rwzi Nieuwegein E-fabriek,TDH 152.921,59 -152.921,59 0,00 -152.921,59 0,00 0,00 2011 178.500,00    
610122 Nieuwegein vervangingen 2012 0,00 14.665,27 0,00 14.665,27 0,00 14.665,27 2013 55.334,73    
610132 Rwzi Nieuwegein, verw. biogas 0,00 3.864,00 0,00 3.864,00 0,00 3.864,00 2013 96.136,00    
61051 rwzi Nieuwegein uitbreiding 0,00 28.054,55 0,00 28.054,55 -28.054,55 0,00 2005 1.357.142,23    
62041 rwzi Lopik, verv. E&W 0,00 17.043,00 0,00 17.043,00 -17.043,00 0,00 2003 0,00    
630121 Renovatie Rwzi De Meern 2012 156.868,39 124.167,12 0,00 124.167,12 0,00 281.035,51 2012 2.318.964,49    
66041 west_rwzi Woerden, uitbr. -336,00 12.622,49 0,00 12.622,49 -12.286,49 0,00 2003 0,00    
663131 rgm Driebruggen, verv.persl. 121.197,22 18.931,40 0,00 18.931,40 -140.128,62 0,00 2011 0,00    
710101 rwzi Utrecht, verv. 2010 881.636,69 4.632,50 0,00 4.632,50 -886.269,19 0,00 2010 0,00    
710103 RWZI Utrecht gasbedrijf 0,00 2.046,00 0,00 2.046,00 -2.046,00 0,00 2010 0,00    
710131 Rwzi Utrecht vervangingen 2013 0,00 2.433,00 0,00 2.433,00 -2.433,00 0,00 2012 3.919,70    
720102 RWZI Leidsche Rijn, bellenbel 993.116,62 94.516,50 0,00 94.516,50 -1.087.633,12 0,00 2010 212.366,88    
720111 RWZI Leidsche Rijn verv. 2011 0,00 43.467,95 0,00 43.467,95 0,00 43.467,95 2013 31.532,05    
720131 RWZI Leidsche Rijn verv. rooster 0,00 25.843,14 0,00 25.843,14 0,00 25.843,14 2013 924.156,86    
721111 Rgm Leidsche Rijn persleiding 190.699,10 9.418,14 0,00 9.418,14 -200.117,24 0,00 2011 0,00    
731081 rgm Broekdijk, VI 2008 0,00 400,00 0,00 400,00 -400,00 0,00 2011 0,00    
81061 rwzi Zeist, uitbreiding 0,00 179.609,41 0,00 179.609,41 -179.609,41 0,00 2007 1.140.298,05    
82071 rwzi Bunnik, Uitbreiding -336,00 110.821,50 0,00 110.821,50 -110.485,50 0,00 2005 274.745,10    
830121 rwzi Driebergen, V2012 -84,00 30.391,20 0,00 30.391,20 -30.307,20 0,00 2012 0,00    
840091 rwzi Houten, verv. 2009 0,00 638,00 0,00 638,00 -638,00 0,00 2010 0,00    
840111 rwzi Houten OAS, maatreg.gemal 61.704,74 56.771,16 0,00 56.771,16 0,00 118.475,90 2011 1.241.524,10    
844131 Rgm Tull en 't Waal, verv. 0,00 25.072,73 0,00 25.072,73 0,00 25.072,73 2013 474.927,27    
850091 rwzi Rhenen, verv. 2009 0,00 2.053,00 0,00 2.053,00 -2.053,00 0,00 2010 0,00    
860101 rwzi Wijk bij Duurst. 1.175.289,66 666.057,07 0,00 666.057,07 -1.841.346,73 0,00 2011 38.653,27    
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82361 rgm 't Goy, verl. persleiding 0,00 253,38 0,00 253,38 0,00 253,38 2007 0,00    
710121 Rwzi Utrecht, in stand houden 185.683,44 1.311.099,73 0,00 1.311.099,73 0,00 1.496.783,17 2012 4.233.216,83    
M900071 MP VERVANGING ZTW 303.027,94 41.755,44 0,00 41.755,44 -344.783,38 0,00 2008 50.730,94    
M900103 OPTIMALISATIE ZTW 0,00 64.249,60 0,00 64.249,60 -4.865,23 59.384,37 2012 60.615,63    
M900104 AANP INFRASTRUCTUUR 73.115,87 81.430,84 0,00 81.430,84 32.212,10 186.758,81 2010 17.169,16    
M901200 PROCESAUTOM.ZB 149.614,91 54.158,84 0,00 54.158,84 -203.773,75 0,00 2012 71.226,25    
    7.946.103,30 4.113.176,78 856.000,00 3.257.176,78 -8.068.630,03 3.134.650,05   13.311.891,00    
                     
  SOM 32.953.976,69 22.221.750,24 2.658.067,75 19.563.682,49 -36.156.918,49 16.360.740,69   43.404.863,25   

 

Toelichting 

 
 
 

 Projectnummer                           Toelichting 

1. 900106 Een aanvullend voorstel wordt ambtelijk voorbereid. 

2. 
 

483107 
 

Een aanvullend voorstel wordt door Muskusrattenbeheer voorbereid. 
 

3. 
 

451202 
 

Project is een onderdeel van Primaire Waterkeringen. Er is een declaratie bij Rijkswaterstaat neergelegd. Over de hoogte van de declaratie wordt 
onderhandeld. 

 

4. 405008 
Een administratieve correctie was op 31-12-2013 nog in voorbereiding. Er is geen kredietprobleem, slechts een technische wijziging op de weergave 
van subsidies en bijdragen van derden. 

 

5.  M405699 De ontvangen subsidie wordt apart geadministreerd en heeft geen invloed op de kredietruimte. 
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6.2 Staat van vaste schulden 
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Staat van vaste schulden

nummer datum einddatum saldo lening rente aflossing saldo
lening bedrag omschrijving % rente lening 31-12-2012 2013 2013 2013 31-12-2013

68 4.537.802,16 NN 170830001 7,30 20-jul 20-07-2015 680.670 49.689 226.890 453.780
75 34.033.516,21 NWB 1-14218 6,37 2-jan 02-01-2022 13.613.405 867.174 1.361.341 12.252.064
79 4.537.802,16 NWB 1-14419 5,75 27-feb 27-02-2022 1.815.121 104.369 181.512 1.633.609
82 771.426,37 Oude sluis 1,00 per mnd 31-12-2028 439.936 4.399 25.492 414.444
83 6.806.703,24 NWB 1-15886 4,59 1-mei 01-05-2024 3.267.217 149.965 272.268 2.994.949
84 15.882.307,56 NWB 1-20341 6,01 18-mei 18-05-2020 6.352.923 381.811 794.115 5.558.807
85 15.882.307,56 NWB 1-20340 6,05 18-mei 18-05-2025 8.258.800 499.657 635.292 7.623.507
88 6.000.000,00 NWB 1-21710 3,88 6-dec 06-12-2018 6.000.000 232.800 6.000.000
90 6.000.000,00 NWB 1-21708 5,10 6-dec 06-12-2013 6.000.000 306.000 6.000.000 0
91 6.000.000,00 NWB 1-21707 5,14 6-dec 06-12-2014 6.000.000 308.400 6.000.000
95 10.000.000,00 NWB 1-22568 3,51 28-feb 28-02-2018 10.000.000 351.000 10.000.000
96 10.000.000,00 SNS NL/ASN150 4,24 23-dec 23-12-2018 4.000.060 169.603 666.660 3.333.400
97 25.000.000,00 NWB 1-23587 3,99 7-jan 07-01-2030 18.000.000 718.200 1.000.000 17.000.000
98 15.000.000,00 NWB 1-24210 3,65 29-jun 29-06-2030 10.800.000 394.200 600.000 10.200.000
99 10.000.000,00 NWB 1-24494 4,35 30-sep 30-09-2030 7.200.000 312.840 400.000 6.800.000

100 10.000.000,00 NWB 1-24613 4,05 31-mrt 31-03-2031 7.600.000 307.420 400.000 7.200.000
102 20.000.000,00 NWB 1-24926 4,38 30-jun 30-06-2032 16.000.000 700.800 800.000 15.200.000
103 15.000.000,00 NWB 1-25382 4,74 30-apr 30-04-2033 15.000.000 710.250 15.000.000
104 35.000.000,00 NWB 1 25965 5,25 31-mei 31-05-2034 35.000.000 1.837.500 35.000.000
105 25.000.000,00 NWB 1-26405 3,28 31-jul 31-07-2018 25.000.000 820.000 25.000.000
106 15.000.000,00 NWB 1-27481 3,11 1-jul 01-07-2041 15.000.000 429.000 15.000.000

Subtotaal   leningen bij financiële instellingen 216.028.131 0 9.655.077 13.363.571 202.664.561

101 15.564,66 Obligatielening 2,50 15.565 15.565

Totaal vaste schulden 216.043.696 0 9.655.077 13.363.571 202.680.125

 
Bedragen zijn in euro’s 
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7. Controleverklaring 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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8. Besluit 

 
Opmaak, ter inzage legging en vaststelling 
 
Deze rekening is aldus opgemaakt door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden d.d. 13-05-2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, dijkgraaf 
P.J.M. Poelmann 

 
 
 
 
 
 

, secretaris-algemeen directeur 
J. Goedhart 

 
Deze rekening heeft, na voorafgaande kennisgeving, met alle bescheiden van  
17 juni 2014 t/m 2 juli 2014 voor eenieder ter inzage gelegen. 
 
 
 
 
Deze rekening is op 2 juli 2014 vastgesteld door het algemeen bestuur 
van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

, voorzitter 
P.J.M. Poelmann 

 
 
 
 
 
 

, secretaris  
J. Goedhart 
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Voorwoord 
 
Met ingang van 2013 is de Planning en Controlcyclus van HDSR gewijzigd. In 2013 worden drie 
bestuursrapportages opgesteld, waarvan de derde en laatste van dit jaar aan u voorligt in de vorm van het 
jaarverslag 2013. Het college brengt hiermee verslag uit aan het algemeen bestuur over de periode januari 
2013 tot en met december 2013.  
 
In januari 2013 is het rapport “Bouwen aan vertrouwen” vastgesteld. De uitkomsten van dit rapport hebben 
ertoe geleid dat de organisatie een verandertraject is ingegaan.  
Aan de hand van de veranderagenda is invulling gegeven aan de aanbevelingen van het rapport. 
Het bestuur is gedurende 2013 tijdens de algemeen bestuurs- en commissievergaderingen zowel 
schriftelijke als mondeling geïnformeerd over de voortgang van de veranderagenda.  
Onder andere actualisaties van de watergebiedsplannen en voorstellen over de wijze van beheersen en 
bewaken van kredieten zijn opgesteld.  
Het werken aan deze veranderagenda heeft mede invloed gehad op de in de begroting opgenomen 
doelstellingen en daarin opgenomen uit te voeren investeringen. Het investeringsvolume 2013 is bij de 
twee bestuurlijke rapportages naar beneden bijgesteld en aangepast op een realistisch ambitieniveau.   
 
De uitkomsten van dit jaarverslag op hoofdlijnen zijn: 
 

 het totaalniveau van de netto uitgaven blijft binnen het vastgestelde kader van de begroting 2013. 
Daardoor hoeft er minder onttrokken te worden aan de reserves dan begroot was. 

 de scores op de prestatie indicatoren geven in 2013 ten opzichte van 2012 een verbetering te zien. 
Daar waar in 2012 nog 23% rood of oranje was is dit in 2013 17%.  

 de bijgestelde investeringsomvang van de tweede burap is voor 99,8% gerealiseerd. 
 

Het college is positief gestemd dat de uitkomsten van dit jaarverslag 2013 laten zien dat het de HDSR-
organisatie als geheel toch goed gelukt is om na de impact op de organisatie van het rapport “Bouwen aan 
vertrouwen” de goede weg omhoog te vinden.  
  
In 2013 heeft het waterschap de gevolgen van de bezuinigingen van het Rijk ten volle gevoeld. Om toch al 
haar taken met minder geld te kunnen uitvoeren is in 2013 veel bestuurlijke en ambtelijke inspanning 
gericht geweest op het besparen van de kosten. Het college kan met genoegen melden dat het werkelijke 
kostenniveau onder het begrotingsniveau 2013 is uitgekomen en dat hiermee de inzet om onder de 
“geïndexeerde nullijn” te blijven is gehaald. Hierdoor is een beperking in de lastenstijging voor de burger in 
2013 mogelijk gebleken.  
 
Begin 2013 heeft ons waterschap het beheer en onderhoud van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel 
(GHIJ) overgenomen van Rijkswaterstaat en daarvoor een afkoopsom van € 37,4 mln. ontvangen. 
Doordat deze ontvangst éénmalig is en daarna gestort wordt in een bestemmingsreserve heeft deze 
ontvangst geen invloed op het exploitatieresultaat.   
 
In 2013 is een nadelig exploitatieresultaat gerealiseerd van 2,5 mln. Bij de tweede begrotingswijziging was 
een nadelig exploitatieresultaat van € 4,2 mln begroot. Dit betekent dat het exploitatieresultaat voor 2013 
€1,7 mln. positief is ten opzichte van de begroting.  
 
Met ingang van 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van toepassing. Deze wet verbiedt 
organisaties met topfunctionarissen in de publieke en (semi)publieke sector beloningen en 
ontslagvergoedingen overeen te komen hoger dan de geldende WNT norm. De rapportage over de WNT 
maakt in 2013 voor het eerst onderdeel uit van het jaarverslag.  
 
Het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden is positief gestemd over het resultaat van 2013 zoals 
weergegeven in het  jaarverslag en de gewijzigde uitgebreidere rapportagevorm over grote projecten. In 
2014 zal verder gewerkt worden aan rapportages op maat, die het inzicht in en de beheersbaarheid van de 
kosten verbeteren. Het college ziet ondanks de noodzaak van het moeten doorvoeren van zwaardere 
bezuinigingsmaatregelen de toekomst van HDSR met vertrouwen tegemoet.  
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 1.  Jaarverslag in één oogopslag 
De jaarrekening 2013 in één oogopslag
Bedragen zijn in mln euro's

Begroting Begroting Rekening Verschil V/N
2013 2013 2013 Begr- Rek

na 2e wijziging

Kosten
Veiligheid 20.445        20.180                                  19.497 682                      
Primaire, regionale en overige waterkeringen            9.615                     9.692                     8.788                        904 V
Muskusrattenbeheer          10.522                   10.185                   10.248                          62- N
Calamiteitenzorg               308                        302                        461                        159- N
Voldoende water 27.413        27.475                                  28.063 588-                      
Watersysteembeheer          24.323                   24.483                   25.527                     1.043- N
Beperking wateroverlast           3.089                    2.992                    2.536                        456 V
Schoon water 50.346        51.472                                  50.802 670                      
Kwaliteit van het oppervlaktewater            3.975                     4.202                     4.245                          43- N
Zuiveringsbeheer          46.371                   47.270                   46.557                        713 V
Bestuur, middelen & maatschappij 21.276        21.083                                  21.247 164-                      
Lastendruk            3.989                     4.246                     4.145                        101 V
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid
Tevredenheid belanghebbenden
Bestuur en organisatie         17.288                  16.837                  17.102                        265- N

Totaal kosten        119.480                 120.210                 119.609                        600 V

Overige opbrengsten
Veiligheid 8.109          7.871                                      8.039 167-                      V
Primaire, regionale en overige waterkeringen              390                       388                       389                            1- V
Muskusrattenbeheer           7.623                    7.388                    7.408                          21- V
Calamiteitenzorg                 96                          96                        242                        146- V
Voldoende water 3.593          3.587                                      3.673 85-                        
Watersysteembeheer            3.443                     3.439                     3.167                        272 N
Beperking wateroverlast               150                        148                        506                        357- V
Schoon water 2.217          2.210                                      2.396 186-                      
Kwaliteit van het oppervlaktewater                   -                           2-                       290                        292- V
Zuiveringsbeheer           2.217                    2.212                    2.106                        106 N
Bestuur, middelen & maatschappij 2.075          2.065                                    41.456 39.391-                
Lastendruk               475                        474                        693                        219- V
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid
Tevredenheid belanghebbenden
Bestuur en organisatie            1.600                     1.591                   40.763                   39.172- V

Totaal overige opbrengsten         15.995                  15.734                  55.563                   39.829- V

Saldo kosten en overige opbrengsten        103.485                 104.475                   64.046                   40.429 V
Bedragen zijn in miljoenen euro's

Begroting Begroting Rekening Verschil V/N
2013 2013 2013 Begr- Rek

na 2e wijziging
Netto bijdrage per belastingcategorie
Watersysteemheffing ingezetenen          18.643                   18.572                   18.689                        117- V
Watersysteemheffing overig ongebouwd            3.737                     3.746                     3.930                        184- V
Watersysteemheffing natuur                 45                          45                          34                          12 V
Watersysteemheffing gebouwd          23.804                   23.815                   24.388                        573- V
Zuiveringsheffing woningen en bedrijven          53.805                   53.331                   53.090                        241 N

Totaal netto bijdrage        100.034                   99.510                 100.132                        622- V
Bedragen zijn in duizenden euro's

Totale mutatie reserves (=1+2+3+4)           3.450-                    4.965-                  36.085-                   41.050-
1) Mutatie bestemmingsreserve GHIJ (dotatie)                   38.933                   38.933-
2) Mutatie bestemmingreserve GHIJ (onttrekking)                        750-                        525-                        225-
3) Mutatie bestemmingsreserve afkoppelen Utrechtse 
heuvelrug                          15-                          15 
4) Mutatie bestemmingsreserve verkiezingen (dotatie)                        200                        200-
5) Mutatie algemene reserve (onttrekking)            3.450-                     4.215-                     2.508-                     1.707-
Bedragen zijn in duizenden euro’s  
(Doordat in dit jaarverslag is gerekend met niet- afgeronde bedragen kunnen de totaaltellingen ogenschijnlijk afwijken) 
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2. De programmaverantwoording 
 
Inleiding 
Conform het bepaalde in artikel 4.27 van het Waterschapsbesluit bestaat het jaarverslag uit: 
 de paragrafen. 
 de programmaverantwoording; 
 
Paragrafen 
De paragrafen zijn opgenomen overeenkomstig artikel 4.30 van het Waterschapsbesluit. Zij bevatten een 
terugkoppeling naar de paragrafen uit de begroting. Tevens wordt aanvullende informatie gegeven omdat 
BURAP no. 3 is komen te vervallen. Informatie die voorheen in de BURAP no. 3 is opgenomen, is nu 
toegevoegd aan het Jaarverslag.  
 
Programmaverantwoording 
De programmaverantwoording bevat overeenkomstig het Waterschapsbesluit artikel 4.29 de 
verantwoording over de realisatie van het programmaplan uit de begroting en biedt per programma inzicht 
in: 
1. de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd; 
2. de wijze waarop getracht is de beoogde effecten te bereiken; 
3. de gerealiseerde netto-kosten in relatie tot de daarvoor in de begroting opgenomen bedragen; 
4. belangrijke afwijkingen tussen de realisatie in de jaarverslaggeving en de plannen in de begroting, 

waarbij een analyse plaatsvindt. 
De programmaverantwoording omvat daarnaast het totaal van kosten en opbrengsten van het waterschap. 
 
Ad. 1 en 2 de doelstellingen 
De geleverde prestaties beoordelen we aan de hand van de volgende criteria:  
 Kwaliteit (K); 
 Tijd (T); 
 Geld (G). 
 
Wat HDSR doet om de gestelde beleidsdoelstellingen te bereiken wordt gemeten met prestatie-indicatoren. 
In 2013 zijn 17 doelstellingen gedefinieerd en vertaald in 98 prestatie-indicatoren. De prestatie-indicatoren 
worden beoordeeld op de aspecten (T)ijd, (K)waliteit en (G)eld. Van de 98 gescoorde PI hebben er 39 een 
afwijkend kleuroordeel. Een aantal PI’s scoren op meerdere facetten oranje en rood. In totaal gaat het om 
98 x 3 (K/T/G) = 294 beoordelingen.  
Hiervan hebben 50 beoordelingen een afwijkend kleuroordeel gescoord namelijk 41 keer oranje en 9 keer 
rood. Op Kwaliteit is 10 keer afwijkend gescoord (9 keer oranje en 1 keer rood), op Tijd is 33 keer afwijkend 
gescoord (26 keer oranje en 7 keer rood) , en op Geld is 7 keer afwijkend gescoord (6 keer oranje en 1 
keer rood), zie tabel 2. 
 
Tabel 2 - Afwijkende scores in 2013, per aspect  
 
 

Aspect Oranje Rood Totaal

Kwaliteit 9 1 10

Tijd 26 7 33

Geld 6 1 7
Totaal 41 9 50
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In tabel 3 en grafiek 1 is een overzicht opgenomen van de trend in de scores van PI’s in 2012 en 2013. Het 
percentage afwijkende scores neemt af. Binnen de afwijkende scores daalt het aantal rode scores.  
 
Tabel 3 – Trend in scores 2012 en 2013 
 

Aantal % Aantal %
Groen 145 77% 244 83%

Oranje 30 16% 41 14%

Rood 14 7% 9 3%
Totaal 189 100% 294 100%

2012 2013

 
 
 
Grafiek 1 Trend scores in 2012 en 2013 
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Ad. 3 en 4 financieel beeld 
Daarnaast geeft het jaarverslag inzicht in de gerealiseerde netto-kosten met een toelichting op belangrijke 
afwijkingen alsmede het totaal van kosten en opbrengsten van het waterschap. 
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Tabel 4 - Overzicht programma’s, doelstellingen en Prestatie-indicatoren (PI) 
 
Bestuurlijk thema en programma Doelstelling Maatregelen/PI Aantal Pi’s 

rood/oranje 

Veiligheid    

Primaire, regionale en overige 
waterkeringen 

Doelstelling 1 - Waterkeringen voldoen aan de normen 
(wettelijk/provinciaal/HDSR). 

1 t/m 15    6 

  Doelstelling 2 - Het beperken van de gevolgen van 
overstromingen. 

16 0 

Calamiteitenzorg Doelstelling 3 - Een doelmatig en doeltreffend 
functionerend calamiteitenzorgsysteem 

17-19    0 

Muskusrattenbeheer Doelstelling 4 - Waterkeringen worden niet door 
muskusratten verzwakt Doelstelling 4 - Een doelmatig en 
doeltreffend functionerend calamiteitenzorgsysteem 

20-21   0 

Voldoende water    

Watersysteembeheer Doelstelling 5 - Een waterregime dat aansluit op de 
functies van het gebied. 

22 t/m 41   17 

Beperking wateroverlast (voorheen 
Nationaal Bestuursakkoord Water) 

Doelstelling 6 - De regionale watersystemen zijn in 
2015/2027 conform Bestuursakkoord Water op orde. 

42 t/m 45  5 

Schoon water    

Kwaliteit van het oppervlaktewater Doelstelling 7 - Verbetering van de kwaliteit van het 
oppervlaktewater.  

46 t/m 60    6 
 

Zuiveringsbeheer Doelstelling 8 – Voldoen aan lozingseisen, 
afnameverplichting en overige eisen. 

61 t/m 63    0 

  Doelstelling 9 – De laagste maatschappelijk aanvaardbare 
kosten in de afvalketen. 

64 t/m 73    2 

  Doelstelling 10 - Energie-efficiëntie verbeteren bij 
zuiveringstechnische werken. 

74 t/m 79    8 

Bestuur, middelen en 
maatschappij 

   

Lastendruk Doelstelling 11 - Betere dienstverlening door een 
evenwichtige belastingheffing tegen zo laag mogelijke 
kosten.  

80 t/m 81    1 

Tevredenheid belanghebbenden Doelstelling 12 - Het waterschap is zichtbaar in de 
samenleving. 

82 t/m 88    2 

  Doelstelling 13 - Integreren vaarwegbeheer in het 
waterbeheer. 

89    1 

  Doelstelling 14 – Werken op een dienstverlenende en 
ingepland gerichte wijze. 

90 t/m 92 1 

  Doelstelling 15 - Vergroting beleving door recreëren, 
cultuur en landschap. 

93  1 

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en duurzaamheid 

Doelstelling 16 - Duurzaamheidcriteria worden toegepast 
bij het inkopen en aanbesteden. 

94 /m 95 
 

0 

Bestuur en organisatie Doelstelling 17 – Een efficiënte en effectieve organisatie. 96 t/m 98 0 

Totalen:294 keer +/+  244    keer +/- 41 keer -/- 9 
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Thema Veiligheid 
 
2.1 Primaire en regionale waterkeringen 
 
Doelstelling 1 - Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR) 
 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie 2013 Einddoelstelling K T G

01.   Afstemmen en 
uitvoeren GOP 
primaire 
waterkeringen

 Vastgelegde 
afspraken met 
betrokken partijen. 
Cumulatief aantal 
uitgevoerde 
maatregelen per 
jaar

Concept-GOP 
gereed

GOP afgestemd. 
Geplande 
maatregelen voor 
2013 zijn 
uitgevoerd.

GOP is op 5 juni 2013 
vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur. 
Het GOP is afgestemd 
met betrokken 
partijen. 75% van de 
maatregelen is 
uitgevoerd. 

GOP afgestemd met 
betrokken partijen en 
afspraken vastgelegd. 
Jaarlijks zijn de 
gepland maatregelen 
uitgevoerd.

+/+ +/- +/+

02.   Categorie C-
waterkering

Uitwerken advies 
Centraal Holland 
binnen het 
Deltaprogramma, 
in samenwerking 
met provincies en 
dijkbeheerders in 
dijkring 14

Inbreng voor 
uitwerking advies 
geleverd

Opnemen advies 
in voorkeurs-
strategie 
deltaprogramma

Advies is opgenomen 
in voorkeursstrategie 
van concept 
deltaprogramma 2014. 
Plan van aanpak voor 
projectoverstijgende 
verkenning Centraal 
Holland is opgesteld.

Oplossing voor dijkring 
14 maakt onderdeel uit 
van Deltabeslissing 
Veiligheid en wordt 
uitgewerkt in 
deelprogramma 
Rivieren

+/+ +/+ +/+

03.   Toetsing PWK – 
aanvullende 3e 
ronde

Toetsverslag 
vastgesteld door 
college eind 2013

50% aanvullende 
toetsing gereed

100% aanvullende 
toetsing gereed

100% aanvullende 
toetsing gereed. 
Vaststelling DB 
oktober 2013.

Aanvullende toetsing 
gereed eind 2013

+/+ +/+ +/+

04.   Actualiseren GOP 
Regionale 
waterkeringen

Opstellen van een 
evaluatie-
rapportage met 
daarin beschreven 
de bevindingen, 
conclusies en 
aanbevelingen 

100% 
gedetailleerde 
toetsing gereed

Evaluatie GOP 
RWK gereed

Evaluatie GOP en 
Actualisatie GOP 
vastgesteld door  (18 
december 2013).

Evaluatie GOP RWK 
eind 2013 gereed

+/+ +/+ +/+

05.   Uitvoeren van het 
Groot 
Onderhoudsplan 
Regionale 
waterkeringen

Cumulatief aantal 
kilometers 
uitgevoerde 
kadeverbetering 
per jaar

187 km voor-
bereid en 134 km 
gereed.

 202 km 
voorbereid en 156 
km gereed

198 km is voorbereid 
en 141 km is gereed

Alle RWK (316 
kilometer) voldoen in 
2020 aan de norm

+/+ +/- +/+

06.   Toetsing Overige 
waterkeringen

Toetsverslag 
gereed in 2013

50% beleidsnota 
overige 
waterkeringen 
gereed

Toetsing Overige 
waterkeringen 
gereed

Normering (inclusief 
globale toetsing) 
overige waterkering 
vastgesteld door AB (2 
oktober 2013).

Alle Overige 
waterkeringen zijn 
getoetst eind 2013

+/+ +/+ +/+

07.   Opstellen van 
legger voor alle 
waterkeringen

Bestuurlijk 
vastgestelde 
leggers

Niet  gestart; 
wacht op 
beleidsnota 
overige water-
keringen.

100% Legger 
overige water-
keringen gereed

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. 

Voor alle water-
keringen eind 2013 
vast-gestelde leggers

+/+ +/- +/+
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Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie 2013 Einddoelstelling K T G

08.   Actualiseren 
beheerregister 
waterkeringen

Opgenomen 
actuele gegevens 
in beheerregister 
waterkeringen

Plan van aanpak 
opgesteld

Start actualiseren 
en aanvullen 
beheerregister 
waterkeringen

Gestart met 
actualisatie en 
aanvulling 
beheerregister als 
onderdeel van het 
project Beheerregister 
op Orde

Beheerregister 
waterkeringen 
aangevuld en 
geactualiseerd

+/+ +/+ +/+

09.   Actualiseren 
algemene regels 
en beleidsregels

Bestuurlijk 
vastgestelde 
algemene regels 
en beleidsregels 
en algemene 
regels 
waterkeringen

Overzicht gereed Algemene regels 
en beleidsregels 
vastgesteld

Plan van aanpak voor 
herziening keur 
kwartet wordt 
voorbereid, inclusief  
aanpassing algemene 
en beleidsregels 
waterkeringen

Algemene regels en 
beleidsregels 
waterkeringen eind 
2013 vastgesteld

+/+ +/- +/+

10.   Innovatieve 
monitorings-
technieken

Ontwikkelen 
kennis van 
maatgevende 
parameters en 
monitorings-
technieken

Inbreng geleverd Leveren inbreng 
voor pilot Livedijk-
Utrecht en voor 
DDSC (Dijk Data 
Service Centrum)

Inbreng geleverd Op de hoogte van 
innovatieve technieken 
en bekend met 
toepasbaarheid in 
eigen waterkeringen

+/+ +/+ +/+

11.   Uitvoeren 
experimenten 
voorkomen 
muskusrattenscha
de

Uitgevoerde pilot Pilot is gestart 
(maatregelen 
uitgevoerd)

Uitvoeren pilot De maartregelen zijn 
in uitvoering als 
onderdeel van de kade 
verbetering Enkele 
Wiericke (2013-2015). 
Na uitvoering van de 
kadeverbetering wordt 
gestart met de 
monitoring.

Overzicht mogelijke 
preventieve 
maatregelen mbt 
voorkomen 
muskusratten-schade

+/+ +/+ +/+

12.   Uitvoeren 
risicogericht 
toezicht en 
handhaving  t.a.v. 
Keringen

Nieuwe PI: 
overtredingsdruk 
(op Keringen)

Gegevens 
verzamelen en 
rapporteren 

Zie toelichting. Na 2013 een  indicator 
voor monitoring van het 
effect van toezicht en 
handhaving (voor 
keringen)

+/+ +/+ +/+

13.   Opstellen van een 
beleidsnota 
overige 
waterkeringen

Bestuurlijk 
vastgestelde 
beleidsnota 
overige 
waterkeringen

Pilot voor Eiland 
van Schalkwijk is 
afgerond

Beleidsplan 
vastgesteld in 
2013

Beleidsnota overige 
waterkeringen is door 
AB vastgesteld in 
oktober 2013.

Beleidsplan 
vastgesteld in 2013

+/+ +/+ +/+

14.   Evalueren en 
bijstellen beheer- 
en beleidsplan 
waterkeringen

Bestuurlijk 
vastgesteld 
beleidsplan

Beleidsplan 
gereed voor 
interne be-
spreking. 
Bestuurlijke 
aandachtspunt-en 
zijn afgestemd 
met portefeuille-
houders

Beleidsplan 
waterkeringen 
gereed in 2013

College heeft 29 okt 
2013 een besluit 
genomen over uit te 
werken varianten in de 
beleidsvisie. Visie is in 
concept gereed.

Beleidsplan 
waterkeringen gereed 
in 2013

+/+ +/- +/+

15.   Opstellen van een 
compartimenterin
gsplan voor het 
boezemstelsel 
HDSR

Bestuurlijk 
vastgesteld 
compartimenterin
gsplan

- Plan vastgesteld 
in 2013

Het 
calamiteitenbestrijding
splan regionale en 
overige waterkeringen 
is gereed.

Plan vastgesteld in 
2013

+/+ +/- +/+

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

*2 definitie: cumulatieve aantal km regionale waterkering waarvan de uitvoeringsfase eind 2012 is afgerond en dat daarmee voldoet aan de 
toetsingscriteria regionale waterkeringen
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Doelstelling 2 – Het beperken van de gevolgen van overstromingen. 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie 2013 Einddoelstelling K T G

16.   Waterveiligheid 
krijgt een 
adequate plaats in 
de ruimtelijke 
planvorming

Aantal gemeenten 
waar 
overstromings-
robuuste inrichting 
onder de 
aandacht is 
gebracht

50% 100% In alle gemeenten zijn 
afspraken gemaakt 
over de opname van 
waterveiligheid in de 
ruimtelijke ordening en 
is aandacht voor 
robuuste ruimtelijke 
inrichting. 

In alle gemeenten zijn 
afspraken gemaakt 
over de opname van 
waterveiligheid in de 
ruimtelijke ordening en 
is aandacht voor 
overstromings-
robuuste ruimtelijke 
inrichting

+/+ +/+ +/+

 
 
Toelichting 
 
Prestatie-indicator 1: 
Afstemmen en uitvoeren Groot Onderhoudsplan (=GOP) primaire waterkeringen 
Realisatie: Het project 'Herstelwerkzaamheden zomerkaden' is voorbereid. Uitvoering van het project 
is in verband met prioritering op de Y-lijst geplaatst. Het project wordt, afhankelijk van de beschikbare 
investeringsruimte, in 2014 of 2015 uitgevoerd. De omvang van dit project bedraagt €100.000. Dit 
heeft geen consequenties voor andere projecten en de einddoelstelling. 
Maatregel: Uitvoering vindt, afhankelijk van investeringsruimte plaats in 2014 of 2015. 
 
Prestatie-indicator 5: 
Uitvoeren van GOP Regionale waterkeringen 
Realisatie: Het aantal uitgevoerde kilometers kadeverbetering is lager door vertraging van de start 
van de uitvoering van enkele grote projecten. Redenen hiervoor zijn onder andere de nieuwe 
aanbestedingswet en het verzoek van de provincie om samen te werken bij het project Enkele 
Wiericke met het natuurontwikkelingsproject Polder Oukoop. In 2014 wordt de PI van het GOP 
Regionale waterkeringen aangepast op het geactualiseerde GOP (besluit AB december 2013). Dit zal 
impact hebben op de cumulatieve voortgang. Immers, het geactualiseerde GOP is gebaseerd op de 
toetsing 2012, waarin meer kilometers onvoldoende zijn gebleken, dan aangenomen in 2008. Om toch 
de einddoelstelling te bereiken is vanaf 2014 een intensivering gestart. 
Maatregel: Geen aanvullende maatregel nodig bovenop het Algemeen Bestuurbesluit in december 
2013.  
 
Prestatie-indicator 7: 
Opstellen van legger voor alle waterkeringen 
Realisatie: Het college heeft in 2013 aangegeven behoefte te hebben aan een visie op alle leggers 
van het waterschap in relatie tot de keur en heeft besloten om tot die tijd geen leggers op te stellen. 
Maatregel: Op grond van de visie zoals in voorjaar 2014 voorgelegd aan de commissie, wordt de 
einddoelstelling van deze PI herzien (leggers gereed 2016). Voor deze PI is bovenop deze maatregel 
geen aanvullende maatregel nodig. 
 
Prestatie-indicator 9: 
Actualiseren algemene regels en beleidsregels 
Realisatie: In de commissie BMZ van 3 september 2013 is het plan van aanpak “Opstellen nieuwe 
keur en uitwerking in algemene regels en beleidsregels” besproken. 
Maatregel: Op grond van dit plan van aanpak worden de algemene regels en beleidsregels niet in 
2013  maar in 2014 geactualiseerd en begin 2015 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.   
 
Prestatie-indicator 14: 
Evalueren en bijstellen beheer- en de beleidsplan waterkeringen 
Realisatie: Om zo veel mogelijk eenheid in beleidsdocumenten te bereiken, is het beleidsplan 
omgevormd in een beleidsvisie. Deze vormt de basis voor algemene en beleidsregels en voor 
projectplannen van het waterschap. Door deze omvorming en de noodzakelijke ter inzage legging (op 
grond van de inspraakverordening van HDSR) is de doelstelling vertraagd. Externe consultatie vindt 
plaats in het 1e kwartaal 2014. Vaststelling in het college staat gepland voor het tweede kartaal 2014. 
Maatregel: Een voorstel over proces en planning van de beleidsvisie is voorgelegd aan het college op 
27 juli 2013 en conform besloten. Einddoelstelling (vaststelling van de beleidsvisie waterkeringen door 
Algemeen Bestuur in 2013) is aangepast naar 2014. 
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Prestatie-indicator 15: 
Opstellen van een compartimenteringsplan voor het boezemstelsel HDSR 
Realisatie: Het compartimenteringsplan moet een bijlage zijn van het calamiteitenbestrijdingsplan (= 
CBP) Regionale waterkeringen (compartimentering van de boezem is één van de maatregelen om 
een calamiteit (doorbraak of overstroming) van de regionale waterkering te voorkomen. In 2013 is de 
focus gelegd op het bestrijdingsplan.  
Maatregel: De bijlagen van het CBP Regionale waterkeringen (waaronder compartimenteringsplan) 
worden in 2014 afgerond. 
 
 
Wat zijn de kosten? 
 

Rekening Begroting Begroting Rekening Verschil V/N
2012 2013 2013 2013 Begr- Rek

na 2e wijziging
Primaire, regionale en overige waterkeringen
Kosten
Overige kosten 8.955          1.373                            1.450 759            691           V
Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma 3.819                           3.819 3.819         0               
Personeelskosten 8.812          1.982                           1.930 1.903         27             V
Afschrijvingskosten 2.054          1.881                           1.897 1.717         180           V
Rentekosten 581             560                                  596 591            5               V

Totaal kosten 20.402        9.615                            9.692 8.788         903           V

Overige opbrengsten
Overige opbrengsten 8.464          390                                 388 389            1               V
Totaal overige opbrengsten 8.464        390                               388 389            1              V

Saldo kosten en overige opbrengsten 11.938        9.225                            9.304 8.400         904           V

 

Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
Toelichting: 
 

Overige kosten 691 V 
 In 2013 zijn de regionale keringen slechts éénmaal gemaaid. Mede door het 

ontbreken van extreme weersomstandigheden zijn er in 2013 geen 
aanvullende onderhoudswerkzaamheden nodig geweest. 

367 V 

 In de begroting was rekening gehouden met in winning van 
gegevens voor het beheerregister waterkeringen o.a. ten behoeve 
van toekomstige veiligheidstoetsingen (2024). Vanwege andere 
prioriteiten binnen het project Beheerregister op Orde, zijn deze 
gegevens niet in 2013 ingewonnen maar zullen deze gegevens op een 
later tijdstip worden ingewonnen binnen beschikbare budgetten. 

 

196 
 

V 
 

 Door aanbestedingstrajecten en scherpere inkoop van externe inhuur, zijn 
de totale kosten voor het uitvoeren van de toetsingen van de waterkeringen 
lager dan begroot. 

63 
 

V 
 

 Overige kosten 65 V 
   

Afschrijvingskosten 180 V 
 Als gevolg van de in 2013 vastgestelde systeemwijziging m.b.t tot de 

afschrijvingen hebben er in 2013 geen activeringen plaatsgevonden en dit 
resulteert in lagere afschrijvingskosten in 2013. Tevens is bij de begroting 
2013 gerekend met een gemiddelde afschrijvingstermijn van 15 jaar. De 
werkelijke afschrijvingstermijnen rondom keringen zijn langer.  Daardoor 
ontstaat er een voordeel. 

180 V 

Bedragen zijn in duizenden euro’s 
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2.2 Calamiteitenzorg 
 
Doelstelling 3 - Een doelmatig en doeltreffend functionerend calamiteitenzorgsysteem. 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie 2013 Einddoelstelling K T G

17.   Uitvoering 
activiteitenprogra
mma 2013 
rampKOERS 

Uitvoering van 
activiteiten uit 
programma 2013

85% van de 
activiteiten uit 
programma 2012 
zijn uitgevoerd.

Uitvoering van 
activiteiten uit 
programma 2013

100% van de 
activiteiten uit 
programma 2013 zijn 
uitgevoerd.

Een professioneel, 
hoogwaardig en 
bestendig 
calamiteitenzorgsystee
m

+/+ +/+ +/+

OTO-motive in 
concept gereed.

OTO-motive is 
vastgesteld

+/+ +/+ +/+

100% van het 
jaarprogramma is 
uitgevoerd

OTO jaarprogramma 
is uitgevoerd

+/+ +/+ +/+

- In 2013 werken 
we in Midden-
Nederland met 
een gezamenlijke 
visie op 
calamiteitenzorg

Deining en 
Doorbraak  (Visie 
Midden 
Nederland) is 
vastgesteld

- Uitvoering en 
rapportage van 
activiteiten 2013 
Midden-NL

Conform afspraak, jaar 
is afgesloten met 
evaluatie en 
leerpunten voor 2014

+/+ +/+ +/+

- Instemming met 
Nederlandse 
waterschapsvisie  
crisisbeheersing 

Nederlandse 
waterschapsvisie 
crisisbeheersing 
is ontwikkeld.

- Implementatie 
Nederlandse 
waterschapsvisie 
crisisbeheersing 

Landelijke 
projectmanager stelt in 
samenspraak 
uitvoeringsplan op die 
begin 2014 gereed 
moet zijn

+/+ +/+ +/+

- Doorontwikkeling 
plannen 
Dijkringen 14 15 
44 n.a.v. 
overstromingsoefe
ning West-NL

In november 2012 
heeft de Oefening 
Overstroming 
West Nederland 
2012 plaats 
gevonden.

- Doorontwikkeling 
plannen 
Dijkringen 14 15 
44 n.a.v. de 
overstromingsoefe
ning West-NL 
2012

Voortgang is 
besproken in 
Stuurgroep. Er is 
tevredenheid over de 
voortgang. 
Coordinatieplan is in 
concept gereed. Er 
wordt gewerkt aan een 
betere 
informatievoorziening 
tussen VR en 
waterschap.

+/+ +/+ +/+

Een professioneel, 
hoogwaardig en 
bestendig 
calamiteitenzorgsystee
m waarin wij intensief 
samenwerken en 
afstemmen met 
netwerkpartners, t.b.v. 
succesvolle 
calamiteitenbestrijding

19.   Samenwerking 
met 
netwerkpartners in 
crisisbeheersing: 
planvorming, 
bestrijding, 
opleidingen, 
trainingen, 
oefeningen

Een bekwame en 
goed 
geëquipeerde 
calamiteitenorgani
satie 

Aanbod voor 
opleidingen, 
trainingen en 
oefeningen voor 
alle deelnemers 
aan de 
calamiteitenorgani
satie 

Uitvoering van het 
jaarprogram-ma 
OTO

Doelmatig en 
doeltreffend 
functioneren tijdens 
(dreiging van) 
calamiteiten 

18.   

 
 
Wat zijn de kosten? 

Rekening Begroting Begroting Rekening Verschil V/N
2012 2013 2013 2013 Begr- Rek

na 2e wijziging
Calamiteitenzorg
Kosten
Overige kosten 57               216                                  212 274            63             N
Personeelskosten 134             90                                     90 187            97             N
Afschrijvingskosten -                  2                                         0 0                -               -
Rentekosten -                  -                                           - 0                -               -

Totaal kosten 191             308                                  302 461            160           N

Overige opbrengsten
Overige opbrengsten 96                                   96 242            146           V

Totaal overige opbrengsten -                96                                   96 242            146           V

Saldo kosten en overige opbrengsten 191             212                                  206 220            14             N  
Bedragen zijn in duizenden euro’s 
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Toelichting 
 
Overige kosten en Personeelskosten en overige opbrengsten 

 De hogere opbrengsten en uitgaven zijn gerelateerd aan de “Nog te 
betalen” bedragen die abusievelijk via de exploitatierekening zijn 
gelopen. Per saldo zijn de baten en lasten budgettair neutraal conform 
begroting.  

160 
146 

N 
V 

Bedragen zijn in duizenden euro’s 
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2.3   Muskusrattenbeheer 
 
Doelstelling 4 - Waterkeringen worden niet door muskusratten verzwakt. 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak* Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie 2013 Einddoelstelling K T G

20.   Beheer van 
muskusratten in 
het beheergebied 
HDSR

Aantal 
muskusratten 
vangsten per 
kilometer 
watergang

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

0,46 v/km 0,31 v/km Einddoelstelling MJP 
2015: 0,26 v/km

+/+ +/+ +/+

21.   Beheer van 
muskusratten 
voor het gehele 
bewerkingsgebied

Aantal 
muskusratten 
vangsten per 
kilometer 
watergang

0,24 v/KM             
(0,16 v/u)

0,20 v/km 0,21v/km Einddoelstelling MJP 
2015: 0,16 v/km

+/+ +/+ +/+

 
 
 
Wat zijn de kosten? 
 

 Begroting Begroting  Rekening  Verschil  V/N 
2013 2013 2013 Begr- Rek

na 2e wijziging

Muskusrattenbeheer
Kosten
Overige kosten 3.726          3.275                  3.682         407           N
Personeelskosten 6.680          6.858                  6.550         308           V
Afschrijvingskosten 80               46                       -                 46             V
Rentekosten 36               7                         15              8               N

Totaal kosten 10.522      10.185              10.248      61             N

Overige opbrengsten
Overige opbrengsten 7.623          7.388                  7.408         20             V

Totaal overige opbrengsten 7.623          7.388                  7.408         20             V

Saldo kosten en overige opbrengsten 2.899          2.798                  2.839         41             N  
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
Toelichting 
 

Overige kosten 407 N 
 De overschrijding wordt veroorzaakt door de leasekosten. In 2013 is door 

de MRB overgegaan op de nieuwe auto’s. De totale kosten van de nieuwe 
auto’s zijn €350.000 hoger dan oorspronkelijk geraamd. De overschrijding 
van deze kosten wordt gedekt binnen de Gemene Rekening MRB door 
onderschrijding op ander kosten. 

378 N 

 Overige verschillen 29 N 
  

Personeelskosten  
 In 2013 zijn de openstaande vacatures niet ingevuld en is minder gehuurd 

voor piekbestrijding. Hierdoor is €308.000 minder uigegeven aan 
loonkosten hetgeen dient ter dekking van de overschrijding van de Lease-
kosten (zie overige kosten GR MRB). 

308 V 

Bedragen zijn in duizenden euro’s 
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Thema Voldoende water 
 
2.4 Watersysteembeheer 
 
Doelstelling 5 - Een waterregime dat aansluit op de functies van het gebied en de realisatie van 
een duurzaam, klimaatbestendig en veilig functionerend watersysteem. 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie 2013 Einddoelstelling K T G

22.   Op orde brengen 
van de 
waterhuishouding 
in de TOP 
verdroogde 
gebieden

Cumulatief aantal v4 6 4 6 +/+ +/- +/+

23.   Renoveren 
cultuurhistorische 
oevers

Cumulatief aantal k3 3,5 3,5 De einddoelstelling van 
deze PI (het afronden 
van 3,5 kilometer 
Oever-project stad 
Utrecht) zal in de loop 
van 2013 worden 
bereikt.. 

+/+ +/+ +/-

24.   Actualiseren 
peilbesluiten 
(volgens GGOR 
systeem).

Cumulatief % gebie50% 72% 72% 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)

+/+ +/+ +/+

25.   Uitvoeren 
integrale 
watergebiedsplan
nen

Cumulatief aantal 
uitgevoerde 
watergebiedsplan-
nen

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

+/- +/- +/+

26.   Uitvoeren 

projecten1 

gefinancierd uit de 
Nota Ruimte van 
het Rijk

Cumulatief aantal 
gerealiseerde 
projecten

In voorbereiding Voorbereiden 
uitvoering, 
doorlopen 
projectplan 
procedure

Achttienhoven verloopt 
volgens plan, Enkele 
Wiericke is in 
uitoering. In 
september heeft 
college besloten te 
stoppen met de 
uitvoering van de 
projecten Oude Rijn 
en Meije en de Nota 
Ruimte gelden hier 
anders aan te wenden. 

In 2014 zijn 4 projecten 
gerealiseerd 

+/+ +/- +/+

27.   Actualiseren 
legger 
watersysteem

Bestuurlijk 
vastgestelde 
legger

Nvt Legger 2013 
vastgesteld

wordt samengevoegd 
met 2014 of later

In 2013 is de legger 
watersysteem 
vastgesteld

+/+ +/- +/+

28.   Uitvoeren 
meetplan 
oppervlakte-
watersysteem

Uitgevoerde 
maatregelen 
meetplan

65% 65% maatregelen 
meetplan 
gerealiseerd

65% In 2014 is het meetplan 
uitgevoerd.

+/+ +/+ +/+

29.   Opstellen nieuw 
Meetplan 
oppervlakte-
watersysteem

Vastgesteld nieuw 
meetplan

Vastgesteld 
meetplan

0% In 2013 is een nieuw 
meetplan 2014-2019 
vastgesteld

+/+ -/- +/+
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Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie 2013 Einddoelstelling K T G

30.   Uitvoeren GOP 
Kunstwerken 
2001-2015

Cumulatief aantal 
gerenoveerde 
kunstwerken

102 115 103 209 stuks kunstwerken 
in 2015 in goede staat

+/+ +/+ +/-

31.   Uitvoeren GOP 
Kunstwerken 
2012-2016

Cumulatief aantal 
gerenoveerde 
kunstwerken

30 20 60 stuks gerenoveerde 
kunstwerken in 2016

+/+ +/- +/+

32.   Uitvoeren van 
GOP en WGP 
oevers

Cumulatief aantal 
kilometer 
verbeterde harde 
oevers

2,5 in 2012            
32,5 cum

37 34 GOP Oevers 2003-
2013, 37 km oever 
hersteld

+/+ -/- +/-

33.   Uitvoeren van 
GOP en WGP 
oevers

Cumulatief aantal 
kilometer 
natuurvriendelijke 
oevers

11,6 20 15,5 Duurzame en robuuste 
inrichting van oevers, 
37 km oevers ingericht

+/+ -/- +/-

34.   Implementeren 
toestandsafhankel
ijk 
waterbodembehe
er

Toestandsaf-
hankelijk 
waterbodem-
beheer is 
ingevoerd

Invoeren data in 
beslissingonder-
steunend 
computerpro-
gramma

Aanschaf beslissing-
ondersteunend 
computerprogramma 
klaar voor 
aanbesteding.

In 2015 is toestandsaf-
hankelijk 
waterbodembeheer 
ingevoerd.

+/+ +/- +/+

35.   Uitvoeren 
baggerjaarplan

Cumulatief aantal k            4.683.000  4.933.000 5.057.506                  Baggerachter-stand in 
2015 weggewerkt (5,9 
mln m3)

+/+ +/- +/+

36.   Verbeteren sturing 
en monitoring 
oppervlakte 
watersysteem

Vernieuwd CAW-
systeem

Utivoering            
project ''CAW,    
Datacommuni-
catie en Tele-
metrie''

Uitvoering project 
“CAW, 
Datacommunicati
e en Telemetrie”

4 van de 9 
deelprojecten zitten in 
de aanbestedingsfase

In 2016 is het CAW 
vernieuwd.

+/+ +/- +/+

37.   Doorontwikkelen 
WIS

Percentage 
doorontwikkeling 
gerealiseerd

0% 10% 
(“versiebeheer 
geometrie” en 
“vergelijking met 
voorspellingen”)

10% In 2016 zijn 100% van 
de verbeteringen 
geïmplementeerd

+/+ +/+ +/+

38.   Uitvoeren 
risicogericht 
toezicht en 
handhaving   t.a.v. 
Oppervlaktewater
systeem (OWS)

Nieuwe PI: 
overtredingsdruk 
(op OWS))

Gegevens 
verzamelen en 
rapporteren 

Zie toelichting. Na 2013 een  indicator 
voor monitoring van het 
effect van toezicht en 
handhaving (voor 
OWS)

+/+ +/+ +/+

39.   Uitvoeren 
risicogericht 
toezicht  en 
handhaving t.a.v. 
Grondwatersystee
m (GWS)

Nieuwe PI:  
vertredingsdruk 
(op GWS))

Gegevens 
verzamelen en 
rapporteren 

Zie toelichting. Na 2013 een  indicator 
voor monitoring van het 
effect van toezicht en 
handhaving (voor 
GWS)

+/+ +/+ +/+

40.   Actualiseren 
beleid grond-
waterbeheer

Bestuurlijk 
vastgesteld beleid

Nieuw beleid 
bestuurlijk 
vastgesteld

stuk is klaar en 
besproken met de 
poho's

In 2013 heeft HDSR 
een geactualiseerd 
beleid voor 
grondwaterbeheer

+/+ +/+ +/+

41.   Opstellen 
watergebiedsplan
nen inclusief sub-
TOP en overige 
gebieden

Cumulatief aantal 
bestuurlijk 
vastgestelde 
watergebiedsplan
nen

6 7 6 In 2013 zijn alle 7 
watergebiedsplannen 
opgesteld.

+/+ +/- +/+
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Toelichting 
Prestatie-indicator 22: 
Op orde brengen van de waterhuishouding in de TOP verdroogde gebieden. 
Realisatie: Voor 4 TOP-gebieden is de grondwatersituatie op orde. Voor Kolland en Over-Landbroek 
is dit echter nog niet zeker. In 2015 kan via monitoring geconcludeerd worden of de verdroging in 
deze gebieden is bestreden. 
Maatregel: Er worden nog enkele interne terreinmaatregelen genomen om de waterhuishouding 
verder te verbeteren. Deze zijn opgenomen in de lopende watergebiedsplannen.  
 
Prestatie-indicator 23:  
Renoveren cultuurhistorische oevers 
Realisatie: Oeverproject Stadsbuitengracht is technisch gereed. BTW-verhoging gedurende het 
project, weigeren van toestemming voor loswal door gemeente en discussie met Monumentenzorg 
over ronding van de bochten hebben tot overschrijdingen geleid.  
Maatregel: Er zijn geen mogelijkheden meer om bij te sturen op de overschrijdingen. 
 
Prestatie-indicator 25: 
Uitvoeren integrale watergebiedsplannen 
Realisatie: De watergebiedsplannen Kromme Rijn, Langbroekerwetering en Groenraven-Oost/ 
Maartensdijk lopen conform planning. Zegveld/ Oud-Kamerik heeft in 2013 vertraging opgelopen 
omdat opnieuw een procedure doorlopen moest worden. Uitvoering watergebiedsplan 
Linschoterwaard is vanwege de invoering van het investeringsplafond getemporiseerd. De 
einddoelstelling van alle watergebiedsplannen is nog haalbaar. 
Maatregel: Uitvoering voor watergebiedsplan Zegveld Oud-Kamerik vindt in hoog tempo plaats en is 
gereed 2015. Voor watergebiedsplan Linschoterwaard is met het gebied gecommuniceerd. Voorzien 
krediettekort bij de watergebiedsplannen is opgelost door versobering met 3,0 mln. en toekenning 
door het algemeen bestuur van 10,5 mln extra krediet. 
 
Prestatie-indicator 26: 
Uitvoeren projecten gefinancierd uit de Nota Ruimte van het Rijk. 
Realisatie: In Achttienhoven is financiering rond. Start kavelruil rond de zomer 2014. Het College 
heeft 30 juli 2013 besloten te stoppen met projecten hwvz Oude Rijn en Meijekering. Dit besluit is ter 
kennisname geweest in de commissie SKK van 7 september 2013.  
Maatregel: Zoektocht naar alternatieve aanwending van gelden loopt. De subsidieverstrekker steunt 
de voorstellen in verband met subsidiedeadline. Subsidies zijn al ontvangen. Bij Enkele Wiericke 
wordt werk met werk gemaakt door te combineren met polder Oukoop. Daardoor iets vertraging 
opgelopen. 
 
Prestatie-indicator 27: 
Actualiseren legger watersysteem 
Realisatie: Het college heeft op 7 januari 2014 besloten om vooralsnog geen nieuwe legger vast te 
stellen.  
Maatregel: In 2014 wordt HDSR-breed een strategisch plan opgesteld voor leggers. 
 
Prestatie-indicator 29: 
Opstellen nieuw Meetplan oppervlaktewatersysteem 
Realisatie: Het 1e meetplan heeft als doel om de grote lijn van de waterbalans (hoofdsysteem) beter 
in beeld te krijgen om goed te kunnen sturen en beheren. Hiervoor moet met name de 
restverliezen/restposten beter bekend zijn.  
Maatregelen: De maatregelen zijn daarom met name gericht op het verbeteren van de meetpunten 
ten behoeve van de waterbalans en debietijking. Eén van de maatregelen betreft het (verder) buiten 
de invloedsfeer van de kunstwerken plaatsen van de bestaande meetpunten. Intern wordt onderzocht 
of de investering opweegt tegen het nut van deze aanpassing. Daarbij wordt ook onderzocht of 
aanpassingen ten behoeve van de efficiency kunnen worden gecombineerd met projecten die in het 
kader van het GOP Kunstwerken worden uitgevoerd. 
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Prestatie-indicator 30: 
Uitvoeren GOP Kunstwerken 2001-2015 
Realisatie : Al onze kunstwerken zijn in een goede staat van onderhoud. Het is niet nodig gebleken 
om de norm van 115 gerenoveerde objecten te realiseren.  
Maatregel: Dit "oude" GOP wordt in het 1e kwartaal 2014 afgerond met gemaal Plas Lage Weide en 
komt uit op 104 stuks. 
 
Prestatie-indicator 31: 
Uitvoeren GOP Kunstwerken 2012-2016  
Realisatie : In relatie tot het einddoel was de doelstelling van 2013 te hoog. 
Maatregel: Bij de programmering voor 2014 en 2015 worden voldoende projecten opgestart om de 
doelstelling te halen. De einddoelstelling in de begroting 2014 is aangepast in 50 "gereed" en  10 
“lopend". 
 
Prestatie-indicator 32: 
Uitvoeren van GOP en WGP oevers 
Realisatie: Cumulatief is 34 km gerenoveerd. Hiermee is de einddoelstelling van 37 km niet gehaald. 
Er bleken enkele trajecten geen onderhoud nodig te hebben en er zaten geen juiste normkosten in het 
plan, waardoor van het beschikbare budget een deel niet kon worden aangelegd. 
Maatregel: Het oeveronderhoud is in 2013 opnieuw geprioriteerd en is in een nieuw GOP Oevers 
2013-2018 vastgelegd. 
 
Prestatie-indicator 33: 
Uitvoeren van GOP en WGP oevers 
Realisatie: Cumulatief Is 15,5 km (circa 50%) van de 37 km gehaald. Het GOP 2003-2013 is qua 
doelstelling niet gehaald. Er bleken enkele trajecten geen onderhoud nodig te hebben en er zaten 
geen juiste normkosten in het plan, waardoor van het beschikbare budget een deel niet kon worden 
aangelegd. 
Maatregel: Het oeveronderhoud is in 2013 opnieuw geprioriteerd en is in een nieuw GOP Oevers 
2013-2018 vastgelegd. 
 
Prestatie-indicator 34: 
Implementeren toestandsafhankelijk waterbodembeheer 
Realisatie: Het huidige baggerprogramma is opgerekt tot en met 2016. Daarom is ook de aanschaf 
van het computerprogramma uitgesteld.  
Maatregel: Vanaf 2018-2019 wordt begonnen met toestandafhankelijk baggeren op basis van de data 
uit het beslissingondersteunend computerprogramma.  
 
Prestatie-indicator 35: 
Uitvoeren baggerjaarplan 
Realisatie: De norm voor 2013 is gehaald. Als gevolg van de bezuinigingskaart, is besloten het 
baggerprogramma te temporiseren. Hierdoor zal de baggerachterstand (5,9 mln. m3) niet in 2015, 
maar in 2016 zijn weggewerkt. Voor het, conform de bezuinigingskaart, wegwerken van de 
baggerachterstand in 2016, ligt de uitvoering van het baggeren door de baggertaskforce van IB wel 
volledig op schema.  
Maatregel: Het voortzetten van uitvoering baggerjaarplan conform de bezuinigingskaart. 
 
Prestatie-indicator 36: 
Verbeteren sturing monitoring oppervlakte watersysteem 
Realisatie: Het project is later van start gegaan in verband met het samenstellen van de 
projectopdracht en -organisatie conform de "veranderagenda verbeteren projectbeheersing". Door de 
vertraagde start is het werk in de tijd verschoven en de einddoelstelling van 2016 is haalbaar. 
Maatregel: Omdat de einddoelstelling haalbaar is, is geen aanvullende maatregel nodig. 
 
Prestatie-indicator 41: Opstellen watergebiedsplannen inclusief sub-TOP en overige 
gebieden 
Realisatie: Vaststellen van het raamplan watergebiedsplan Eiland van Schalkwijk is in verband met 
de nieuwe planvorm vertraagd.  
Maatregel: Het raamplan watergebiedsplan Eiland van Schalkwijk wordt begin 2014 vastgesteld. 
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Wat zijn de kosten? 
 

Rekening Begroting Begroting Rekening Verschil V/N
2012 2013 2013 2013 Begr- Rek

na 2e wijziging
Watersysteembeheer
Kosten
Overige kosten 15.435        14.490                        14.447 14.241       206           V
Personeelskosten 3.886          4.345                           4.620 4.576         44             V
Afschrijvingskosten 3.910          3.796                           3.725 3.826         101           N
Rentekosten 2.252          1.692                           1.692 2.884         1.192        N

Totaal kosten 25.483        24.323                        24.483 25.527       1.043        N

Overige opbrengsten
Overige opbrengsten 3.164        3.443                         3.439 3.167         272           N

Totaal overige opbrengsten 3.164        3.443                         3.439 3.167         272           N

Saldo kosten en overige opbrengsten 22.319        20.880                        21.044 22.360       1.315        N  
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
Toelichting 
 

Kosten 1.043 N
Overige kosten  

 Wegwerken van achterstallig onderhoud aan dienstwoningen en objecten. 206 V 
Afschrijvingskosten  

 Als gevolg van de in 2013 vastgestelde systeemwijziging m.b.t. tot de 
afschrijvingen hebben er in 2013 geen activeringen plaatsgevonden en dit 
resulteert in lagere afschrijvingskosten in 2013. Echter als gevolg van een 
inhaalslag op de watergebiedsplannen is er in 2012 meer geactiveerd dan 
begroot. Dit resulteert in hogere afschrijvingskosten dan begroot. In de 
begroting 2014 is rekening gehouden met het hogere afschrijvingskosten 
niveau. 

101 N

Rentekosten  
 Deze overschrijding moet in samenhang worden gezien met de 

Onderschrijding op rentekosten bij het programma Zuiveringsbeheer 
(€1.169 mln). De verschillen op beide programma’s is het resultaat van de 
rentetoerekening. De rente wordt omgeslagen over de totale stand 
onderhanden werk en de boekwaarde. Doordat er de afgelopen jaren naar 
verhouding minder geïnvesteerd is in zuiveringstechnische werken dan in 
het watersysteem is het aandeel van de rente en het bedrag dat 
toegerekend is aan het programma watersysteembeheer hoger dan 
begroot. Daar staat een onderschrijding op het programma 
Zuiveringsbeheer tegenover. Ook op de overige programma’s zijn de 
rentekosten lager. De werkelijk totale rentekosten voor HDSR over alle 
programma’s zijn conform de begrote rentekosten. 

1.192 N

Overige verschillen 44 V 
  
Overige opbrengsten 272 N

 Geactiveerde lasten zijn lager dan begroot, doordat er minder projecten 
zijn gerealiseerd. 

200 N

 Overige verschillen 72 N
Bedragen zijn in duizenden euro’s 
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2.5 Beperking wateroverlast 
(voorheen Nationaal Bestuursakkoord Water) 
 
Doelstelling 6 - De regionale watersystemen zijn in 2015/2027 conform voormalige NBW op 
orde. 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie 2013 Einddoelstelling K T G

42.   Uitvoeren tweede 
toetsing 
wateropgave

Bestuurlijk 
vastgesteld 
toetsingsresultaat

Vastgestelde 
toetsing

Vastgestelde 
toetsing

Toetsing gereed, SKK 
geconsulteerd.

In 2013 is het 
toetsingsresultaat 
bestuurlijk vastgesteld

+/+ +/+ +/+

43.   Herzien 
implementatie-
strategie 
wateropgave

Bestuurlijk 
vastgestelde 
strategie

Vastgestelde 
strategie

in uitvoering In 2013 is de 
implementatie-strategie 
bestuurlijk vastgesteld

+/+ +/- +/+

44.   Uitvoeren van 
reeds geplande 
geen-spijt 
maatregelen

Cumulatief 
percentage van 
de oorspronkelijke 
opgave dat is 
uitgevoerd

25% 20% In 2015 zijn alle geen-
spijt maatregelen 
uitgevoerd (80% van 

1.332.000 m3)

+/+ -/- +/-

45.  Actualiseren 
Stimuleringsregeli
ng 
Natuurvriendelijke 
oevers

Bestuurlijk 
vastgestelde 
nieuwe regeling

Nieuwe regeling is 
bestuurlijk 
vastgesteld

Op 3 december 2013 
heeft het DB 
ingestemd met het 
voorstel om het budget 
voor de 
Stimuleringsregeling in 
te zetten voor een 
breder pakket 
maatregelen voor 
KRW en wateropgave. 
In 2014 wordt 
begonnen met de 
praktische uitwerking 
voor 
gebiedscollectieven.

In 2013 is de 
Stimuleringsreg-eling 
Natuurvriendelijke 
oevers geactualiseerd

+/- +/- +/+

 
 
Toelichting 
Prestatie-indicator 43: 
Herzien implementatiestrategie wateropgave 
Realisatie: De norm van 2013, een vastgestelde strategie, wordt niet gehaald omdat, op verzoek van 
de commissie SKK, de procedure voor de implementatiestrategie voor het maatschappelijke traject 
gelijk wordt getrokken met die van de KRW-planvorming.  Daarna scheiden zich de wegen en wordt 
aangestuurd op besluitvorming in het Algemeen Bestuur in de eerste helft van 2014.  
Maatregel: Geen aanvullende maatregel nodig. 
 
Prestatie-indicator 44: 
Uitvoeren van reeds geplande geen-spijt maatregelen 
Realisatie: De geplande maatregelen zijn grotendeels opgenomen in de watergebiedsplannen. Een 
deel van deze plannen loopt vertraging op vanwege moeizame gebiedsprocessen. Verder heeft 
vanwege voorziene tekorten versobering van alle watergebiedsplannen plaatsgevonden. 
De stimuleringsregeling Natuurvriendelijke Oevers heeft niet tot de beoogde bijdrage aan de 
wateropgave geleid vanwege te geringe deelname. De prognose is dat in 2015 max. 30% van de 
maatregelen is gerealiseerd. 
Maatregel: In 2014 wordt een nieuwe implementatiestrategie vastgesteld voor het oplossen van de 
wateropgave, naar aanleiding van nieuwe berekeningen. 
 
Prestatie-indicator 45: 
Actualiseren Stimuleringsregeling Natuurvriendelijke Oevers 
Realisatie: De Stimuleringsregeling is niet geactualiseerd omdat het college heeft ingestemd met 
handhaving en het gedeeltelijk inzetten van het budget voor een breder pakket maatregelen voor 
KRW en wateropgave.  
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Maatregel: In 2015 wordt voor besluitvorming door het Algemeen Bestuur een voorstel ingediend ten 
behoeve van het afronden van de Stimuleringsregeling en over de uitgangspunten en werkwijze voor 
nieuwe groenblauwe diensten van gebiedscollectieven. 
 
 
Wat zijn de kosten? 
 

Rekening Begroting Begroting Rekening Verschil V/N
2012 2013 2013 2013 Begr- Rek

na 2e wijziging
Beperking wateroverlast
Kosten
Overige kosten 1.119          1.487                            1.415 970            445           V
Personeelskosten 1.989          1.566                           1.566 1.552         14             V
Afschrijvingskosten 10               36                                     10 11              0               
Rentekosten 3                 -                                           - 4                4               N

Totaal kosten 3.122          3.089                            2.992 2.536         456           V

Overige opbrengsten
Overige opbrengsten 207           150                               148 506            357           V

Totaal overige opbrengsten 207           150                               148 506            357           V

Saldo kosten en overige opbrengsten 2.915          2.939                            2.844 2.031         813           V  
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
Toelichting 
 

Overige kosten 445 V 

 Door meer met inhuur en tijdelijke aanstellingen te werken is het aantal 
externe opdrachten lager dan begroot. Dekking voor de kosten van inhuur en 
tijdelijke aanstellingen is o.a. gevonden in de subsidie Zoetwaterproblematiek 
West- en Midden Nederland (Deltaprogramma). Zie ook bij Overige 
opbrengsten. 

272 V 

 Animo voor subsidie natuurvriendelijke oevers (=NVO)  is beperkt (zie ook 
onderzoeksrapport rekenkamercommissie). Er zijn in 2013 minder aanvragen 
voor subsidie binnengekomen dan verwacht. 

66 V 

 Overige verschillen 107 V 
  
Overige opbrengsten 357 V 

 Ontvangen subsidie voor Zoetwaterproblematiek West- en Midden 
Nederland (Deltaprogramma) was niet begroot, wel ontvangen. De subsidie 
is gebruikt voor het dekken van de overige kosten voor inhuur en tijdelijke 
aanstellingen. Zie ook bij Overige kosten. 

290 V 

 Overige verschillen 67 V 
Bedragen zijn in duizenden euro’s 
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Thema Schoon water 
2.6 Kwaliteit van het oppervlaktewater. 
 
Doelstelling 7 - Verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie 2013 Einddoelstelling K T G

KRW

46.   KRW uitvoerings-
maatregelen t/m 
2015 (conform 
WBP).            

EU Resultaat-
verplichting. KRW 
maatregelen 
uitvoeren om 
KRW doelen te 
halen.

0 stuks 
'Planvoorbereiding
', 39 stuks 'In 
uitvoering', 40 
stuks 'Uitgevoerd'.

2012:
11 stuks 
'Planvoorbereiding', 49 
stuks 'In uitvoering', 19 
stuks 'Uitgevoerd'.
2013: 
volgt half februari 
2014.

In 2015: alle 79 stuks 
maatregelen uitgevoerd 
(conform WBP).

+/+ +/+ +/+

47.   Scores HDSR op 
landelijke KRW 
maatlatten (alle 
30 
waterlichamen). 

EU Monitorings-
verplichting. Score 
t.o.v. KRW doelen 
(GEP) per 
waterlichaam.

10% Slecht, 30% 
Ontoereikend, 
60% Matig, 0% 
Goed. 

2012:
7% Slecht, 50% 
Ontoereikend, 43% 
Matig, 0% Goed. 
2013:
in BuRap No.1 2014 
volgt info over het 
meetjaar 2013.

In 2015: 0% Slecht, 
36,67% Ontoereikend, 
56,67% Matig, 6,67% 
Goed. In 2027: 100% 
Goed (conform WBP).

+/+ +/+ +/+

48.   KRW 
onderzoeksmaatr
egelen t/m 2015 
(conform WBP).    

EU Resultaat-
verplichting. 
Onderzoeken 
naar effectiviteit, 
haalbaarheid & 
betaalbaarheid 
van KRW 
maatregelen.

Benodigde kennis 
gereed voor de 
gebiedsproces-
sen in 2013 & 
input voor het 
maatregelen-
pakket SGBP-2.

130 stuks 'Uitgevoerd'. In 2015: 130 stuks 
waterlichaam 
gerelateerde 
onderzoeken 
uitgevoerd (conform 
WBP).

+/+ +/+ +/+

49. Toezicht en 
handhaving 
directe lozingen

Naleving kwaliteit 
van lozingen op 
Oppervlakte-water

90% 97% >90% +/+ +/+ +/+

50. Uitvoeren 
risicogericht 
toezicht  en 
handhaving t.a.v. 
directe lozingen 
op het 
Oppervlakte-water

Nieuwe PI: 
overtredingsdruk 
(op directe 
lozingen OWS)

Gegevens 
verzamelen en 
rapporteren 

Zie toelichting. Na 2013 een  indicator 
voor monitoring van het 
effect van toezicht en 
handhaving (voor 
directe lozingen OWS)

+/+ +/+ +/+

51.  Opstellen 
emissiebeleids-
plan

Bestuurlijk 
vastgesteld 
emissiebeleids-
plan.

Beleidsplan 
vastgesteld.

Behandeld in SKK jan 
2014

Beleidsplan is in 2013 
bestuurlijk vastgesteld.

+/+ +/+ +/+

52.   Opstellen 
visstandbeheerpla
nnen

Aantal bestuurlijke 
vastgestelde 
visstandbeheer-
plannen

1 3 1 Deze PI (uit 2012) zal 
haar einddoelstelling in 
de loop van 2013 
bereiken (alle 4 
visstandbeheer-
plannen bestuurlijk 
vastgesteld)

+/- +/- +/-

53.   Goedkeuren 
visplannen derden

Cumulatief 
percentage 
goedgekeurde 
visplannen

0 100% 100% Deze PI (uit 2012) zal 
haar einddoelstelling in 
de loop van 2013 
bereiken (alle 
visplannen 
goedgekeurd)

+/+ +/+ +/+

54.   Uitvoeren 
synergieproject 
Grecht

Uitvoering 
synergieproject

Voorbereiding 
fase 1

Uitvoering uitvoering Waterberging en 
natuuront wikkeling 
gereed in 2015

+/+ +/+ +/+

55.   Uitvoeren 
synergie project 
Kromme Rijn

Uitvoering 
synergieproject

Uitvoering Uitvoering uitvoering Synergieproject gereed 
in 2015.

+/+ +/- +/+
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Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie 2013 Einddoelstelling K T G

56.   Deelname in 
synergieproject 
Schoon water 
gem.Utrecht voor 
waterlichaam 
Maartensdijk en 
Vecht

Uitgevoerd 
synergieproject 

Uitvoering Uitvoering uitvoering Synergieproject gereed 
in 2015

+/+ +/- +/+

57.   Uitvoeren 
synergieproject 
herinrichting 
Haarrijn-
Ouwenaar 

Uitgevoerd 
synergieproject 

Opstellen bestek, 
start uitvoering 
2013

Uitvoering uitvoering Aanleg NVO in 
boezem, verplaatsen 
gemaal Haarrijn en 
herinrichten voormalige 
boezem gereed in 2015

+/+ +/+ +/+

58.   Uitvoeren van 
KRW-onderzoeks-
programma

Aantal 
onderzoeken 
gereed per jaar

4 10 Alles afgerond (12). In 2015 zijn alle 12 
onderzoeken gereed

+/+ +/+ +/+

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

Cumulatief aantal 
aangelegde 
kilometers oever

98,7 94 100,9 144 km gerealiseerd in 
2018 conform 
Europese en landelijke 
normen

+/+ +/- +/+

60.   Vispasseerbaar 
maken van 
kunstwerken

Cumulatief aantal 
gerealiseerde 
vispassages

18 20 24 26 vispasseer-bare 
kunstwerken gemaakt 
in 2015, 55 in 2027

+/+ +/+ +/+

 
 
Toelichting 
 
Prestatie-indicator 52: 
Opstellen visstandbeheerplannen 
Realisatie:  Landelijk wordt op dit moment gewerkt aan een uniform toetsingskader. Om deze reden 
zal het waterschap geen visstandbeheerplannen (voormalig beoogd toetsingskader voor de 
visplannen) opstellen. 
Maatregel: In afwachting van een uniform toetsingskader is geen aanvullende maatregel nodig. 
 
Prestatie-indicator 55: 
Uitvoeren synergie project Kromme Rijn 
Realisatie: Medio 2015 wordt het synergie project afgerond, met uitzondering van de slibvang.  
Maatregel: Het college wordt in het tweede kwartaal 2014 betrokken bij een haalbaarheidsstudie van 
de slibvang. 
 
Prestatie-indicator 56:  
Deelname in synergieproject Schoon water gem. Utrecht voor waterlichaam Maartensdijk 
en Vecht.  
Realisatie: In 2014 zijn drie van de vier projecten gereed. 
Maatregel: Met de Gemeente Utrecht (als trekker van dit project) worden afspraken gemaakt over het 
laatste project "natuurvriendelijke oevers Overvecht". In 2014 ontwerpen we samen deze oevers. 
 
Prestatie-indicator 59: 
Aanleggen natuurvriendelijke oevers (KRW en natte EVZ) 
Realisatie: De norm voor 2013 is gehaald. De einddoelstelling is, door het akkoord van Utrecht, 
gewijzigd. Het Ecologische Hoofdstructuur deel is komen te vervallen (besluit Provincie).  
Maatregel: In de begroting 2014 is een nieuwe PI 35 opgenomen met 43,7 km KRW oever in 2015 en 
is een nieuwe einddoelstelling tussen provincie en waterschap vastgelegd. 
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Wat zijn de kosten? 
 

Rekening Begroting Begroting Rekening Verschil V/N
2012 2013 2013 2013 Begr- Rek

na 2e wijziging
Kwaliteit van het oppervlaktewater
Kosten
Overige kosten 1.168          1.626                           1.891 1.954         64             N
Personeelskosten 1.989          2.231                           2.231 2.221         10             V
Afschrijvingskosten 59               113                                   75 45              30             V
Rentekosten 27               5                                         5 25              20             N

-               
Totaal kosten 3.243          3.975                            4.202 4.245         43             N

Overige opbrengsten
Overige opbrengsten 52             -                                        2- 290            292           V

Totaal overige opbrengsten 52             -                                        2- 290            292           V

Saldo kosten en overige opbrengsten 3.191          3.975                            4.204 3.955         249           V  
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
Toelichting 
 

Overige opbrengsten 292 V 

 De kosten en de opbrengsten van Winnet waren niet in de begroting 
opgenomen. Voor Winnet zijn opbrengsten ontvangen conform de 
afspraken met de deelnemers, waartegen eenzelfde bedrag aan kosten is 
gerealiseerd. Deze niet- begrote opbrengsten zijn zichtbaar als voordeel in 
“Overige Opbrengsten” ten bedrage van €252.000. De kosten van Winnet 
zijn opgenomen onder “Kosten”. Omdat binnen het programma “Kwaliteit 
van het oppervlaktewater” sprake is van kosten onderschrijdingen bij 
andere onderdelen dan Winnet,  zoals onder andere bij KRW Onderzoek 
en bij Stimuleringsregeling Diffuse Emissies, is niet eenzelfde nadeel van 
€252.000 bij de kosten te zien, maar een lager nadeel, namelijk €43.000. 

252 V 

 Diverse niet begrote bijdragen van overheden en overigen 40 V 
Bedragen zijn in duizenden euro’s 
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2.7 Zuiveringsbeheer 
 
Doelstelling 8 – Voldoen aan lozingseisen, afnameverplichtingen en overige eisen  
  
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie 2013 Einddoelstelling K T G

61. Optimalisatie 
proces

Verwijderings-per
centage van 
fosfaat

87% 83% 88% Voldoen aan minimale 
WVO eis 75% 

++ ++ ++ 

62. Optimalisatie 
proces

Verwijderings-per
centage van 
stikstof

87% 83% 88% Voldoen aan minimale 
WVO eis 75% 

++ ++ ++ 

63. Uitvoeren 
risicogericht 
toezicht  en 
handhaving t.a.v. 
indirecte lozingen 
(nl. op RWZI’s)

Nieuwe PI: 
overtredingsdruk 
(op indirecte 
lozingen) 

Gegevens 
verzamelen en 
rapporteren 

Zie toelichting. Na 2013 een  indicator 
voor monitoring van het 
effect van toezicht en 
handhaving (voor 
directe lozingen OWS)

+/+ +/+ +/+

 
 
Doelstelling 9 – De laagste maatschappelijk aanvaardbare kosten in de afvalwaterketen 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie 2013 Einddoelstelling K T G

64.   Sluiten van  
afvalwaterakkoord
en met 
gemeenten

Cumulatief aantal 
bestuurlijk 
vastgestelde 
afvalwater-
akkoorden

10 16 12 16 afvalwaterakkoor-
den in 2013

++ +/- ++

65.   Participeren in 
businesscase 
RIOWIN

RIOWIN in 2013 
van start, 
deelname HDSR

Ja Niet gestart in 2013  RIOWIN in 2013 van 
start, deelname HDSR

++ -/- ++

66.   Voortrekkersrol 
vervullen bij 
WINNET

Participatie in 
WINNET-
projecten

4 5 6 in 2015 ++ ++ ++

67.   Toetsen 
gemeentelijke 
rioleringsplannen

Cumulatief aantal 
getoetste 
gemeentelijke 
rioleringsplannen

16 17 19 19 getoetste 
rioleringsplannen in 
2015

++ ++ ++

68.   Uitvoeren van 
optimalisatie- 
studies.

Cumulatief aantal 
afgeronde studies

13 14 13 14 studies in 2013 ++ ++ ++

69.   Handhaving en 
naleefgedrag op 
orde brengen

Beëindigen 
geconstateerde 
illegale lozingen 

100% 100% 98% Alle geconstateerde 
illegale lozingen 
worden beëindigd

+/+ +/+ +/+

70.   Handhaving en 
naleefgedrag op 
orde brengen

Naleefgedrag 
bedrijven 
Waterwet  
(vergunning en 
Barim)

70% 90% 89% Naleefgedrag >90% 
gerealiseerd

+/+ +/+ +/+

71.   Handhaving en 
naleefgedrag op 
orde brengen

Naleefgedrag 
agrarische 
bedrijven

94% 90% 89% Naleefgedrag >90% 
gerealiseerd

+/+ +/+ +/+

72.   Handhaving en 
naleefgedrag op 
orde brengen

Naleefgedrag 
RWZI's

50% 90% 83% Naleefgedrag >90% 
gerealiseerd

+/+ +/+ +/+

73.   Handhaving en 
naleefgedrag op 
orde brengen

Naleefgedrag 
grondwater 
onttrekkingen en 
lozingen

90% 60% 83% Naleefgedrag >90% 
gerealiseerd vanaf 
2015

+/+ +/+ +/+

 
 



 Jaarverslag 2013 

Versie: Concept                                                                                                                                         - 26 - 

Doelstelling 10 - Energie-efficiëntie verbeteren bij zuiveringstechnische werken 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie 2013 Einddoelstelling K T G

74.   Plaatsen van een 
thermische druk 
hydrolyse op de 
rwzi Nieuwegein

Realisatie van 
thermische 
drukhydrolyse

Besluit genomen Realisatie 1e fase 
Energiefabriek in 2013

-/- -/- -/-

75.   Onderzoek naar 
de mogelijkheden 
voor 
slibvergassing of 
verbranding op de 
rwzi Nieuwegein

Voorbereiding 
besluitvorming in 
2014.

Besluit genomen Realisatie 2e fase 
Energiefabriek in 2015

++ ++ ++

76.   Onderzoek met 
een Nereda 
schaalmodel op 
de rwzi Utrecht

Onderzoeksre-
sultaat

Onderzoeksre-
sultaten 
beschikbaar

Nereda schaalmodel 
opgeleverd en gevuld 
met entslib.

Gefundeerde keuze 
zuiveringstech-nologie 
rwzi Utrecht

++ +/- ++

77.   Energie-
efficiëntie-verbeter
ing

Cumulatief 
procentuele 
energie efficiëntie 
verbetering

10% 16% 14% Energie-
efficiëntie-verbetering 
in 2020 is 30% ten 
opzichte van 2005

+/- +/- ++

78.   Verhogen 
percentage 
biogasbenutting 
t.o.v. biogas 
productie 

Percentage 
biogasverbruik 

94% 94% 91% 98% benutting 
biogasproductie in 
2015

+/- ++ ++

79.   Realisatie 
Energiefabriek op 
de rwzi 
Nieuwegein

Terug leveren van 
waterschapsenerg
ie op de 
momenten dat we 
meer produceren 
dan gebruiken

65.000 kWh 100.000 kWh 
terug leveren.

78.000 kWh Eind 2013 produceren 
we 135% 
waterschapsenergie in 

Nieuwegein1

+/- ++ ++

1 Het extern aangevoerde slib valt binnen de definitie van de Energiefabriek  
 
Toelichting 
Prestatie-indicator 64: 
Sluiten van afvalwaterakkoorden met gemeenten 
Realisatie: In 2013 zijn er feitelijk drie afvalwaterakkoorden gesloten (Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en 
IJsselstein). Utrechtse Heuvelrug was echter al een keer meegenomen n.a.v. OAS Rhenen. Er 
moeten nog vier afvalwaterakkoorden gesloten worden: Wijk bij Duurstede, Utrecht, Lopik en Zeist. 
Voor Utrecht, Lopik en Zeist geldt dat eerst de optimalisatiestudies moeten worden afgerond. Voor 
Zeist geldt daarbij dat een discussie met gemeente De Bilt over de doorvoer van afvalwater moet zijn 
afgerond. De verwachting is dat de einddoelstelling voor Lopik, Wijk bij Duurstede en Utrecht medio 
2014 wordt behaald. Voor Zeist kan nog geen verwachting worden geven in verband met de 
genoemde discussie.   
Maatregel: Bij het sluiten van de afvalwaterakkoorden zijn we afhankelijk van gemeenten en hun 
planvorming. HDSR is klaar met de voorbereiding van de betreffende afvalwaterakkoorden. Knelpunt 
in de voortgang ligt nu bij de gemeenten. Waar nuttig wordt het op de bestuurlijke agenda gezet 
 
Prestatie-indicator 65: 
Participeren in businesscase RIOWIN 
Realisatie: Riowin is niet gestart in 2013. In verband met een wijziging in de deelnemers is de 
business case achterhaald. Enkele gemeenten zijn een samenwerking in het beheer gestart als 
project binnen Winnet.  
Maatregel: Hiermee is deze prestatie-indicator achterhaald. Deze PI is in de begroting 2014 
vervangen door nr. 49: opstarten van direct uitvoerbare projecten (bij Doelstelling 19, Winnet). 
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Prestatie-indicator 74: 
Plaatsen van een thermische hydrolyse op de rwzi Nieuwegein 
Realisatie: Het AB heeft besloten (op 05 juni 2013) om af te zien van de realisatie van een TDH 
op rwzi Nieuwegein. 
Maatregel: Maatregel is niet meer aan de orde. 
 
Prestatie-indicator 76: 
Onderzoek met een Nereda schaalmodel op de rwzi Utrecht. 
Realisatie: De start van het onderzoek was later dan gepland door onwerkbaar weer en 
onvoldoende volgroeid korrel- entslib. De onderzoeksresultaten zijn volgens de planning begin 
2014 beschikbaar (besproken in het AB op 07 maart 2013). In juni 2014 wordt het 
onderzoeksrapport opgeleverd aan de Commissie BMZ.  
Maatregel: Er zijn geen acties mogelijk om het onderzoek eerder af te ronden. Voor de keuze 
van het toekomstige systeem voor de rwzi Utrecht levert dit geen problemen op.  
 
Prestatie-indicator 77: 
Energie- efficiëntieverbetering 
Realisatie: Door ombouw van punt- naar bellenbeluchting op de rwzi’s Nieuwegein en Leidsche 
Rijn en het bijplaatsen van een 3e gasmotor op rwzi Utrecht is deze PI positief toegenomen. Wel 
zijn de analyses te laat aangeleverd door AQUON. 
Maatregel: Het waterschap gaat AQUON aanspreken op de ontbrekende analyses en de tijd die het 
kost om de analyseresultaten aan te leveren. Afhankelijk van het antwoord van AQUON wordt 
bepaald welke acties verder mogelijk en nodig zijn. 
 
Prestatie-indicator 78: 
Verhogen percentage biogasbenutting ten opzichtte van biogas productie 
Realisatie: Het percentage biogasverbruik is 3 procentpunt lager dan de norm van 2013. De 
lagere benutting komt omdat aan de gasmotor op rwzi Nieuwegein noodzakelijk onderhoud is 
gedaan en deze motor in november niet optimaal functioneerde door storingen. 
Maatregel: Op 2 oktober 2013 heeft het AB besloten de gasmotor op rwzi Nieuwegein te vervangen. 
Volgens planning is dit project in 2014 gereed. Na de vervanging kan de einddoelstelling worden 
gehaald. 
 
Prestatie-indicator 79: 
Realisatie Energiefabriek op de rwzi Nieuwegein 
Realisatie: Zie PI nummer 74. Het AB heeft besloten geen TDH te realiseren waardoor deze PI is 
komen te vervallen. 
Maatregel:  Maatregel is niet meer aan de orde. 
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Wat zijn de kosten? 
 

Rekening Begroting Begroting Rekening Verschil V/N
2012 2013 2013 2013 Begr- Rek

na 2e wijziging
Zuiveringsbeheer
Kosten
Overige kosten 18.057        16.608                        17.364 17.953       589           N
Personeelskosten 4.279          4.616                           4.616 4.567         49             V
Afschrijvingskosten 17.116        17.040                       17.183 17.100       83             V
Rentekosten 7.017          8.107                           8.107 6.938         1.169        V

Totaal kosten 46.470        46.371                        47.270 46.557       713           V

Overige opbrengsten
Overige opbrengsten 2.150        2.217                         2.212 2.106         106           N

Totaal overige opbrengsten 2.150        2.217                         2.212 2.106         106           N

Saldo kosten en overige opbrengsten 44.320        44.154                        45.058 44.451       606           V  
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
Toelichting 
 
Overige kosten 589 N 

 Verschillende kleinere revisie en vervanging rwzi. Utrecht die niet waren 
geraamd in het instandhoudingsplan. 

215 N 

 Onderhoud persleidingen heeft een overschrijding door de calamiteit aan de 
persleiding Veerwagenweg – rwzi Houten. Deze persleiding was door een 
externe partij doorboord en moest worden gerepareerd. De kosten zijn in een 
aansprakelijkheidsstelling van de tegenpartij een punt van discussie. 

213 N 

 De groenbeheerplannen voor de rwzi’s zijn voor het eerst in 2013 opgesteld 
en voor het eerste jaar uitgevoerd. De plannen moeten in de komende jaren 
verder worden verfijnd, zodat overschrijdingen uitblijven. 

172 N 

 Op mechanisch- / elektrisch onderhoud is een overschrijding veroorzaakt door 
de noodzakelijk onderhoud aan de gasmotor Nieuwegein. Dit onderhoud was 
in de begroting 2013 niet voorzien. 

160 N 

 De Belastingsamenwerking Rivierenland is in 2013 beëindigd. De 
eindafrekening over de jaren 2010, 2011 en 2012 heeft in 2013 
plaatsgevonden. 

95 N 

 Dit betreft niet activeerbare uitgaven voor externe inhuur in het kader van rwzi 
Nieuwegein (TDH) 

146 N 

 Dit betreft een onderschrijding op het budget voor rwzi Utrecht Masterplan. Het 
projectonderdeel (waterlijn) wacht op besluitvorming omtrent de sliblijn. 

295 V 

 Overige verschillen. Diverse kleine posten.  117 V 

  

Rentekosten 1.169 V 

 Deze onderschrijding moet in samenhang worden gezien met de 
overschrijding op rentekosten bij het programma Watersysteembeheer 
(€1.192 mln). De verschillen op beide programma’s is het resultaat van de 
rentetoerekening. De rente wordt omgeslagen over de totale stand 
onderhanden werk en de boekwaarde. Doordat er de afgelopen jaren naar 
verhouding minder geïnvesteerd is in zuiveringstechnische werken dan in het 
watersysteem is het aandeel van de rente en het bedrag dat toegerekend is 
aan het programma watersysteembeheer hoger dan begroot. Daar staat een 
onderschrijding op het programma Zuiveringsbeheer tegenover. Ook op de 
overige programma’s zijn de rentekosten lager. De werkelijk totale rentekosten 
voor HDSR over alle programma’s zijn conform de begrote rentekosten. 

1.169 V 

  

Overige opbrengsten 106 N 
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 Conform de beheerovereenkomst met Vallei en Eem en met AGV inzake 
grensoverschrijdend afvalwater is een geschat aantal vervuilingseenheden 
begroot. Het werkelijke aantal vervuilingseenheden is lager gebleken. 

130 N 

 Overige verschillen 24 V 
Bedragen zijn in duizenden euro’s 
 
 
Thema Bestuur, middelen & maatschappij 
2.5 Lastendruk 
 
Doelstelling 11 - Betere dienstverlening door een evenwichtige belastingheffing tegen zo laag 
mogelijke kosten  
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie 2013 Einddoelstelling K T G

80.   Samenwerking 
belastingheffing

Samenwerking 
gerealiseerd

Gemeen-
schappelijke 
regeling BghU 
opgericht.

Oprichting 
regionaal 
belasting-kantoor 
in voorbereiding

BghU is opgericht en 
heffing en invordering 
zijn uitbesteed; 
einddoelstelling is 
behaald

Belastingkantoor van 
start 1 januari 2014

+/+ +/+ +/+

81.   Reacties 
(Belastingen) op 
tijd afhandelen

Percentage 
afgehandelde 
reacties binnen 
wettelijke termijn

Alle reacties zijn 
binnen de 
wettelijke termijn 
afgehandeld.

100% 98% 98% +/- +/+ +/+

 
 
Toelichting 
Prestatie-indicator 81: 
Reacties (belastingen) op tijd afhandelen 
Realisatie: In verband met de overgang van de afdeling belastingen naar de Belastingsamenwerking 
gemeente en hoogheemraadschap Utrecht is het in het laatste kwartaal van 2013 niet mogelijk 
geweest alle reacties tijdig af te handelen. De afhandeling van een beperkt aantal reacties heeft 
daardoor te lang geduurd. 
Maatregel: Vanwege tijdelijke omstandigheden werd er minder goed gepresteerd. Er zijn geen 
aanvullende maatregelen nodig. 
 
 
Wat zijn de kosten? 
 

Rekening Begroting Begroting Rekening Verschil V/N
2012 2013 2013 2013 Begr- Rek

na 2e wijziging
Lastendruk
Kosten
Overige kosten 2.970          3.061                            3.334 3.245         88             V
Personeelskosten 977             912                                 912 899            13             V
Afschrijvingskosten 0                 15                                       0 -                 -               
Rentekosten 0                 -                                           - -                 -               

Totaal kosten 3.947          3.989                            4.246 4.145         101           V

Overige opbrengsten
Overige opbrengsten 712           475                               474 693            219           V

Totaal overige opbrengsten 712           475                               474 693            219           V

Saldo kosten en overige opbrengsten 3.236          3.514                            3.772 3.452         320           V  
Bedragen zijn in duizenden euro’s 
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Toelichting: 
 
Overige opbrengsten 219 V 

 Door de aanhoudende crisis is er sprake van meer wanbetaling. Daardoor 
worden meer aanmaningen verstuurd en dwangbevelen opgesteld, waarbij het 
openstaande bedrag wordt verhoogd met de kosten van de aanmaningen en 
dwangbevelen. Bij betaling komt dus ook de dekking voor deze kosten binnen. 
De kosten per aanmaning en dwangbevel zijn begroot op een lager aantal te 
versturen aanmaningen en dwangbevelen dan in 2013 is opgelegd. Hierdoor 
overschrijden de inkomsten de begroting.   

219 V 

Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
 
2.8  Tevredenheid belanghebbenden 
 
Doelstelling 12 - Het waterschap is zichtbaar in de samenleving  
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie 2013 Einddoelstelling K T G

82.   Opstellen en 
vaststellen beleid 
recreatief 
medegebruik

Bestuurlijk 
vastgesteld 
beleid.

Voorbereiding Vaststellen beleid concept beleidsplan Vastgesteld beleid en 
maatregelen in 2013.

+/- +/- +/+

83.   Het publiek onze 
cultuurhistorische 
objecten laten 
beleven

Cumulatief aantal 
te beleven 
objecten.

10 10 14 Zoveel mogelijk te 
beleven 
cultuurhistorische 
objecten.

+/+ +/+ +/+

84.   Betere 
dienstverlening (e-
Overheid + 
informatie-huishou
ding)

Aantal 
elektronische 
nieuwsbrieven 
(gemaild en op de 
website)

Electr. Nwsbr: 9 
@grarier: 8            
Totaal 17

12 x per jaar Electr.nws 7 @grariër 
9, Totaal 16.

Minimaal 6 
nieuwsbrieven per jaar

+/+ +/+ +/+

85.   Betrokkenheid bij 
de samenleving

Aantal 
advertorials

4 4 4 advertorials in 2013 Minimaal 4 advertorials 
per jaar

+/+ +/+ +/+

86.   Betrokkenheid bij 
de samenleving

Aantal bezoekers 
open dagen van 
waterschaps-obje
cten

2 open dagen: 
250 bezoekers.    
Totaal aantal 
bezoekers 
excursies: 1750

800 2012 bezoekers 
(zowel excursies als 
open dagen)

800 +/+ +/+ +/+

87.   Informeren en 
draagvlak

Persberichten 75 55 93 persberichten 55 +/+ +/+ +/+

88.   Informeren en 
draagvlak

Perscontacten 80 45 111 persvragen 45 +/+ +/+ +/+

 
 
Doelstelling 13 - Integreren vaarwegbeheer in het waterbeheer 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie 2013 Einddoelstelling K T G

89.   Vaststellen 
vaarwegenbeleid

Bestuurlijk 
vastgesteld beleid

Nee Opstellen en 
vaststellen 
vaarwegbeleid

geen Bestuurlijk vastgesteld 
beleid in 2013

+/+ -/- +/+
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Doelstelling 14 – Werken op een dienstverlenende en ingeland gerichte wijze 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie 2013 Einddoelstelling K T G

90.   Verlenen van 
vergunningen 
binnen de 
proceduretijd

Percentage 
binnen de 
proceduretijd 
verleende 
vergunningen in 
kalenderjaar

94% 90% 99% In 2013 binnen 
proceduretijd 90% 
vergunningverlening

+/+ +/+ +/+

91.   Bereikbaar en 
reageren volgens 
servicenormen

Implementeren 
van 
servicenormen

Start 
implementatie van 
servicenormen

Eerste start is 
gemaakt in 2013. We 
liggen op koers om de 
afspraken over 
implementatie per 1-1-
2015 na te komen.

Implementatie van de 
servicenormen in 2014

+/+ +/+ +/+

92.   Minder regeldruk 
door toepassing 
van meer 
algemene regels

Aantal meldingen 
cf. Algemene 
regels / aantal 
verleende 
vergunningen 

43% 44% > 50% +/- +/+ +/+

 
 
 
Doelstelling 15 – Vergroting beleving door recreëren, cultuur en landschap 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie 2013 Einddoelstelling K T G

93.   Opstellen 
beheerplan  
historische 
objecten

Vastgesteld 
beheerplan

Vaststellen en 
uitvoeren 
beheerplan

concept plan met poho 
besproken

Beheerplan 
Cultuurhistorische 
objecten is vastgesteld 

+/+ +/- +/+

 
 
 
Prestatie-indicator 82: 
Opstellen en vaststellen beleid recreatief medegebruik 
Realisatie: Vanwege ontwikkelingen in de KRW wordt de nota “beleid recreatief medegebruik” niet in 
2013 voorgelegd, maar in 2014.  
Maatregel: In 2014 wordt het plan voorgelegd aan het Algemeen Bestuur om vast te stellen. 
 
Prestatie-indicator 89: 
Vaststellen vaarwegenbeleid 
Realisatie: De provinciale besluitvorming met betrekking tot de toewijzing van vaarwegen is  
vertraagd door verschil van inzicht tussen waterbeheerders (HDSR en AGV) en de provincie en wordt 
naar verwachting pas begin 2015 duidelijk.  
Maatregel:  
- wachten op Provinciale besluitvorming voor vaarwegen (wordt verwacht tweede helft van 2014) 
- voor de overige wateren kan het varen middels de keur geborgd worden. 
 
Prestatie-indicator 92: 
Minder regeldruk door toepassing van meer algemene regels 
Realisatie: Dit hoge percentage wordt veroorzaakt door meldingen waterwet / waterkwaliteit. Het 
aantal meldingen voor de keur is lager. De score voor de 'klassieke keur' is ca. 10%. Er zijn overigens 
Algemene Regels Keur zonder meldplicht (dus verder gedereguleerd, maar ook tegelijkertijd een 
oorzaak voor de lage score op deze PI). Het aantal meldingen is geen goede PI voor het meten van 
de mate van deregulering.  
Maatregel: Het vraagstuk of een PI zinvol is wordt meegenomen bij het opstellen van de nieuwe keur. 
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Prestatie-indicator 93: 
Opstellen beheerplan historische objecten 
Realisatie: Voor het opstellen van de evaluatie is wat meer tijd genomen om enkele recente 
ontwikkelingen mee te kunnen nemen.  
Maatregel: In 2014 wordt het plan voorgelegd aan het Algemeen Bestuur om vast te stellen. 
 
 
2.9    Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 
Doelstelling 16 - Duurzaamheidcriteria wordt toegepast bij het inkopen en aanbesteden 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie 2013 Einddoelstelling K T G

94.   Scoren in de 
duurzaamheidsme
ter

Positie in de 
duurzaamheidsme
ter van de 
waterschappen

Positie in top 5 Positie in top 5 Het waterschap staat in 
de top 5 van de 
duurzaamheids-meter 
van de waterschappen 

+/+ +/+ +/+

95.   Het toepassen 
van de duurzaam 
inkoop criteria van 
AgentschapNL

Percentage 
duurzaam inkopen 
volgens criteria 
van 
AgentschapNL

100% 100% 100% Wij kopen 100% 
duurzaam in volgens 
de criteria van 
AgentschapNL in 2015

+/+ +/+ +/+
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2.10  Bestuur en organisatie 
 
Doelstelling 17 – Een efficiënte en effectieve organisatie 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie 2013 Einddoelstelling K T G

96.   Op een efficiënte 
wijze 
ondersteuning 
bieden aan het 
primaire proces

Verhouding 
overhead t.o.v. 
totaal kosten

16% 16% In 2013 wordt op basis 
van een 
benchmarkonderzoek 
met andere 
waterschappen en 
overheidsorganisaties 
bezien welke 
einddoelstelling 
hiervoor ondernomen 
dient te worden voor 
2014 en de daarop 
volgende jaren. 

+/+ +/+ +/+

97.   Kennisontwikkelin
g binnen de 
organisatie

Gemiddeld 
geïnvesteerd 
bedrag in 
opleidingen per 
medewerker 

1.200 euro 1.200 euro 1200 euro 1.200 euro +/+ +/+ +/+

98.   Realiseren van 
een effectief 
werkende 
organisatie

% behaalde 
doelstellingen 
vastgelegd in de 9 
programma’s

75% 83% 90%-100% +/+ +/+ +/+

 
 
 
 
Wat zijn de kosten? 
 

Rekening Begroting Begroting Rekening Verschil V/N
2012 2013 2013 2013 Begr- Rek

na 2e wijziging
Bestuur en organisatie
Kosten
Overige kosten 7.469          7.467                           7.257 6.901         356           V
Personeelskosten 8.782          8.464                           8.464 8.777         313           N
Afschrijvingskosten 921             956                                  716 1.081         365           N
Rentekosten 310             400                                 400 343            57             V

Totaal kosten 17.483        17.288                        16.837 17.102       265           N

Overige opbrengsten
Overige opbrengsten 1.991        1.600                         1.591 40.763       39.172      V

Totaal overige opbrengsten 1.991        1.600                         1.591 40.763       39.172      V

Saldo kosten en overige opbrengsten 15.491        15.688                        15.246 23.661-       38.907      V  
Bedragen zijn in duizenden euro’s 
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Toelichting 
 
Overige Kosten/Personeelskosten 43 V 

 In 2013 is een begin gemaakt met een strakkere sturing op gebruik maken van 
externe diensten. Hierdoor is per saldo een voordeel op het totaal van “externe 
diensten” van €43.000 te melden.  (Dit nadeel is de som van €313.000 nadeel 
op Personeelkosten ten opzichte van €356.000 voordeel op Overige kosten).  

356 
313 

V 
N 

Afschrijvingskosten   

 Als gevolg van de in 2013 vastgestelde systeemwijziging m.b.t tot de 
afschrijvingen hebben er in 2013 geen activeringen plaatsgevonden en dit 
resulteert in lagere afschrijvingskosten in 2013. Echter is bij de begroting 2013 
gerekend met een gemiddelde afschrijvingstermijn van 15 jaar. De werkelijke 
afschrijvingstermijnen met betrekking tot kantoorautomatisering zijn korter, 
namelijk 3 jaar. Daardoor ontstaat er een nadeel. In de begroting 2014 is 
rekening gehouden met het hogere afschrijvingskosten niveau. 

365 N 

   

Overige opbrengsten 39.172 V 

 Begin 2013 heeft HDSR van Rijkswaterstaat een bedrag van 37,4 mln 
ontvangen om het beheer en onderhoud van de Gekanaliseerde Hollandse 
IJssel in één keer af te kopen. Met het vaststellen van de startnotitie GHIJ 
door het algemeen bestuur op 12 februari 2014 heeft het algemeen bestuur 
mede ingestemd met een jaarlijkse rentetoerekening van 4% (€1,4 mln). 

38.422 V 

 Bij de tweede begrotingswijziging is een onttrekking aan de reserve 
Gekanaliseerde Hollandse IJssel vastgesteld van €750.000 

750 V 

Bedragen zijn in duizenden euro’s 
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3.  Belastingopbrengsten 
 

Tabel 5 – Netto bijdrage per belastingcategorie 

 Begroting BW Begroting Realisatie waarvan waarvan
Resul-

taat

  
2013

voor BW
2013 2013

na BW
2013 2013 'oude 

jaren'
2013

na BW
Netto bijdrage per 
belastingcategorie 

       

Watersysteemheffing 
ingezetenen 18.643 -71 18.572 18.689 18.489 200 -117 V
Watersysteemheffing overig 
ongebouwd 3.737 9 3.746 3.930 3.774 156 -184 V

Watersysteemheffing natuur 45 0 45 34 45 -12 12 N

Watersysteemheffing gebouwd 23.804 11 23.815 24.388 24.315 73 -573 V
Zuiveringsheffing woningen en 
bedrijven 53.805 -474 53.331 53.090 53.489 -399 241 N

           

Totaal netto bijdrage 100.035 525 99.510 100.132 100.114 18 -621 V
Bedragen zijn in duizenden 
euro's        

 
Toelichting  
In de tabel is de realisatie van 2013 in de gearceerde kolommen uitgesplitst naar:  
 bruto omslag en mutatie voorziening 2013; 
 bruto omslag oude jaren en mutatie voorziening oude jaren; 
De kolom Resultaat 2013 geeft het verschil tussen de Begroting 2013 na begrotingswijziging en de 
realisatie 2013. De totale belastingopbrengsten zijn €0,621 mln hoger dan na de begrotingswijziging 
geraamd. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door meeropbrengsten in de watersysteemheffing 
gebouwd: de belastingopbrengsten 2013 zijn voor deze categorie 0,500 miljoen euro hoger dan 
geraamd en uit ‘oude jaren’ is een voordeel van €0,073 mln gerealiseerd. De categorieën ingezetenen 
en overig ongebouwd hebben voordelen van respectievelijk €0,117 mln en €0,184 mln. Deze zijn met 
name gerealiseerd in de afwikkeling van oude jaren. Tegenover de voordelen bij de 
Watersysteemheffing staat een nadeel bij de Zuiveringsheffing. Bij de begrotingswijziging is de 
verwachte belastingopbrengst 2013 al met €0,474 mln naar beneden bijgesteld. In werkelijkheid is de 
daling van belastingopbrengsten voor 2013 beperkt gebleven tot €0,316 mln. Omdat er op ‘oude jaren’ 
een nadeel is gerealiseerd van €0,399 mln bedraagt het totale nadeel ten opzichte van de gewijzigde 
begroting desondanks €0,241 mln. 

Oude jaren en mutaties voorziening 
Het totaal van de opbrengsten uit oude jaren en de mutaties voorziening dubieuze debiteuren is 
slechts €0,018 mln. Daarbij moet echter worden aangetekend dat er voor de Zuiveringsheffing op 
‘oude jaren’ een nadeel van €0,399 mln is gerealiseerd en dat het voordeel voor de 
Watersysteemheffing €0,419 mln bedraagt. Het voordeel op de Watersysteemheffing is toe te 
schrijven aan de vermindering van de voorziening dubieuze debiteuren vanwege een daling van de 
verminderingen op bezwaar en oninbaarlijdingen. In verband met de stijging van verminderingen 
bezwaren voor bedrijven is de voorziening dubieuze debiteuren voor de zuiveringsheffing juist 
aangevuld. Deze aanvulling levert een nadeel voor het resultaat van 2013 op.    

Belastingjaar 2013 
Watersysteemheffing ingezetenen 

De belastingopbrengst 2013 blijft voor de categorie ingezetenen achter bij de gewijzigde begroting. Dit 
is toe te schrijven aan een hoger bedrag aan kwijtscheldingen. Deze stijging hangt samen met de 
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daling van inkomens van huishoudens. Kwijtschelding vindt overigens voornamelijk plaats bij 
huishoudens met een huurwoning en nagenoeg niet bij huishoudens met een eigen woning. Relatief 
gezien is het nadeel gering: kleiner dan 1% van de bruto omslag. 

Watersysteemheffing overig ongebouwd 
De belastingopbrengst 2013 voor de categorie Watersysteemheffing overig ongebouwd is met name 
door minder bezwaren €0,037 mln hoger dan begroot.  

Watersysteemheffing gebouwd 
De belastingopbrengst 2013 laat voor de categorie Watersysteemheffing gebouwd een voordeel zien 
van €0,5  mln. Dit voordeel was bij de begrotingswijziging nog niet voorzien en is toe te schrijven aan 
het feit dat gemeenten minder verlagingen van WOZ-waarden hebben doorgevoerd dan voorgaande 
jaren. Dit wordt naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door een hogere kwaliteit van de taxaties. 

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

Zuiveringsheffing  
De lagere opbrengst 2013 voor Zuiveringsheffing was bij de begrotingswijziging reeds voorzien en is 
toe te schrijven aan hogere kwijtscheldingen dan initieel begroot. De uiteindelijke afwijking was 
conform begrotingswijziging. 
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4.  Investeringen 
 
Algemeen 
In tabel 6 treft u de investeringsuitgaven en subsidies zoals begroot en gerealiseerd in de jaarschijf 
2013. In de initiële begroting was een (taakstellend) investeringsniveau van 50,452 mln. vastgesteld. 
Na de verwerking van de 1e en 2e begrotingswijziging 2013 komt het taakstellend investeringsniveau 
uit op 22,742 mln. Per saldo is het taakstellend investeringsniveau 2013 met 27,71 mln. naar beneden 
bijgesteld gedurende 2013.  
 
Tabel 6 - Overzicht investeringsuitgaven, bijdrage derden en subsidies 
 

Begroting Herziene Realisatie Huidige Subsidies/ 
bijdragen 

derden

Kwaliteit Tijd Geld

2013 begroting 2013 uitputting
Initieel 2013

Investeringsuitgaven per programma
Veiligheid 3.500 3.400                4.066 120% -674
Primaire en regionale waterkeringen 3.500        3.400                               4.066 120% 674-                  +/+ +/+ +/+
Voldoende water 17.840 10.625             11.739 110% -939
Watersysteembeheer 13.715      9.328                            11.515 123% 939-                  +/+ +/+ +/+
Beperking wateroverlast 4.125        1.297                                  224 17% -                       +/+  +/- +/+
Schoon water 27.962 7.667                6.642 87% -1.321
Kwaliteit van het oppervlakte water 4.657        3.047                               2.061 68% 172-                  +/+ +/+ +/+
Zuiveringsbeheer 11.505      2.535                               2.543 100% 293-                  +/+ +/+ +/+
Rwzi Utrecht 11.800      2.085                               2.038 98% 856-                  +/+ +/- +/+
Bestuur, middelen & maatschappij 1.150 1.050                   245 23% -17
Lastendruk 1.150        1.050                                  245 23% 17-                    +/+ +/- +/+
Totale uitgaven 50.452      22.742                           22.693 99,8% 2.951-               

 
Bedragen zijn in duizenden euro’s 
 
 
Toelichting: 
 
Algemeen 
Uit tabel 6 blijkt dat voor 22,7 mln aan investeringsuitgaven zijn gerealiseerd. Dit resulteert in het 
uitputtingspercentage van 99,8%. Bij dit percentage dient opgemerkt te worden dat in de 
realisatiecijfers ook uitgaven zijn opgenomen van overloop van projecten van voorgaande jaren en 
werken voor derden. Er is sprake van overloop als investeringsuitgaven in voorgaande jaarschijven 
waren gepland maar werkelijk later in de tijd worden gerealiseerd. De overloop van 2013 naar 2014 is 
gekwantificeerd op circa 3 mln. Gezien het feit dat er voor de jaarschijf 2014 een investeringsplafond 
is vastgesteld dient overloop binnen dit plafond opgevangen te worden. De beheerafdelingen 
verwachten deze overloop binnen de vastgestelde jaarschijf 2014 op te kunnen vangen mede door 
(verwachte) aanbestedingsvoordelen en mogelijk temporiseren van projecten.  
 
Veiligheid 
Dit thema omvat voornamelijk het Groot Onderhoudsplan (GOP) regionale waterkeringen. Dit plan 
geeft onder andere uitvoering aan de afspraken met de provinciebesturen van Utrecht en Zuid-Holland 
om uiterlijk 2020 de regionale keringen op orde te hebben. Voor het GOP regionale waterkering was 
voor 2013 3 mln aan investeringsuitgaven begroot. De gerealiseerde investeringsuitgaven bedragen 
2,89 mln oftewel een uitputtingspercentage van 96%. De geplande uitgaven met betrekking tot de 
GOP primaire waterkering zijn conform begroot gerealiseerd. De meer uitgaven in 2013 komen voort 
uit een bijdrage aan het project Integraal plan Enkele Wiericke van € 0,48 mln. Dit project is onderdeel 
van de Nota ruimte middelen.  
 
Voldoende water 
Onder dit thema vallen onder andere het GOP oevers en kunstwerken, de legger watersysteem en de 
watergebiedsplannen. Voor zowel de instandhoudingsprojecten (bijvoorbeeld CAW en GOP’s), als de 
verbeteringsprojecten (onder andere peilbesluiten en watergebiedsplannen) lopen de projecten 
conform planning. Voor wat betreft de wateropgave projecten ( zoals Enkele Wiericke en de Hooge 
Boezem) lopen de uitgaven achter op planning. 
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Schoon water 
Dit thema bestaat voor een deel uit de kwaliteit van het oppervlaktewater en voor het andere deel 
vervangings- en uitbreidingsinvesteringen van de Rwzi’s.  
 
Kwaliteit van het oppervlaktewater 
Het programma kwaliteit van het oppervlaktewater kent een uitnuttingspercentage van 68%.  
Hieronder vallen maatregelen zoals vismigratie, baggeren en natuurvriendelijke oevers onder andere 
opgenomen in de KRW, die met uitvoeringsprojecten bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van 
oppervlaktewater, naast de activiteiten van zuivering, het terugbrengen van emissies en overige 
(stedelijke) waterkwaliteitsprojecten. De vier synergie projecten, die meerdere doelen dienen, dragen 
ook bij aan de KRW doelstellingen. Hiervoor worden subsidie gelden benut. De projecten hebben 
meer tijd nodig als voorzien. Hierdoor blijven de investeringsuitgaven achter.  
 
Bestuur, middelen & maatschappij 
In dit thema worden vooral losse projecten verantwoord die niet specifiek toewijsbaar zijn aan een 
programma en meer in de bedrijfsvoeringsfeer thuishoren. Het totale investeringsniveau in 2013 
bedraagt 1,05 mln. Van dit bedrag is 0,4 mln bestemd voor de telefonie. De aanbesteding met 
betrekking tot telefonie heeft in 2013 plaatsgevonden. De levering en facturatie vinden echter pas in 
2014 plaats, waardoor sprake is van onderuitputting op de investeringsuitgaven 2013.  
 
Het tweede deel betreft de kantoorautomatisering ad 0,65 mln. Reden van achterblijven van de 
investeringsuitgaven is de behoudendheid van de afdeling Ica met vervanging van de hardware. Deze 
behoudendheid komt voort uit de ontwikkeling en onduidelijkheid met betrekking tot Het Nieuwe 
Werken.   
 
Uitruil projecten x- en y-lijst 
In 2013 zijn geen projecten van de y lijst van start gegaan.  
 
Kredietoverschrijdingen 
Per 31-12-2013 is er op een aantal kredieten sprake van een overschrijding. Normaliter zouden de 
overschrijdingen conform de procedure kredieten en in lijn met de aangenomen motie 14 en 15 van 
Water Natuurlijk in de bestuursrapportage vermelden. Door het vervallen van bestuursrapportage 
2013 no.3. Verwijzen wij u graag naar de jaarrekening. In de jaarrekening is de specificatie 
“Onderhanden werk en restant kredieten” opgenomen en in dit overzicht worden de kredieten waar 
spraken is van een overschrijding toegelicht.  
 
Rapportage grote projecten en voortgangsrapportage Watergebiedsplannen 
Uw Algemeen Bestuur ontvangt per kwartaal 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. Om een 
volledig beeld te krijgen zijn in bijlage 4 en 5 respectievelijk de rapportage grote projecten en de 
voortgangsrapportage Watergebiedsplannen opgenomen.  
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5. Paragrafen 
 
5.1 Ontwikkelingen in het begrotingsjaar 2013 
Begin 2013 heeft ons waterschap het beheer en onderhoud van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel 
(GHIJ) overgenomen van Rijkswaterstaat en daarvoor een afkoopsom van € 37,4 mln. ontvangen. 
Doordat deze ontvangst éénmalig is en daarna gestort wordt in een bestemmingsreserve heeft deze 
ontvangst geen invloed op het exploitatieresultaat.  
 
In 2013 is een nadelig exploitatieresultaat gerealiseerd van 2,5 mln. Bij de tweede begrotingswijziging 
was een nadelig exploitatieresultaat van € 4,2 mln begroot. Dit betekent dat het exploitatieresultaat 
voor 2013 €1,7 mln. positief is ten opzichte van de begroting.  
 
5.2 Incidentele baten en lasten 
 
Tabel 7 – overzicht incidentele baten en lasten 
Post Rubriek  Bedrag  Omschrijving 

 
Bijdrage Rijkswaterstaat Baten -37,40 Begin 2013 heeft HDSR van Rijkswaterstaat 

een bedrag van 37,4 mln ontvangen om het 
beheer en onderhoud van de Gekanaliseerde 
Hollandse IJssel in één keer af te kopen.  

Afrekening oude GR 
MRB 

Baten 0,10 Als gevolg van de liquidatie van de oude 
Gemene Rekening MRB is een reserve 
vrijgevallen. Het aandeel van HDSR in deze 
reserve zorgt voor een incidentele baten.  

Buiten gebruikstelling 
activa 

Lasten 0,17 In 2013 zijn activa op de rwzi de Meern en rwzi 
Driebergen voortijdig buiten gesprek gesteld. 
De resterende boekwaarde is in één keer 
afgeschreven.  

Stopzetten project Rwzi 
Nieuwegein TDH 

Lasten 0,22 Het algemeen bestuur heeft op 5 juni 2013 
besloten om af te zien van de realisatie van een 
TDH op de rwzi Nieuwegein. Als gevolg van dit 
besluit zijn de reeds gemaakte 
voorbereidingskosten ten laste van de 
exploitatie gebracht.  

Calamiteit Persleiding 
Houten 

Lasten 0,16 De persleiding Veerwagenweg – rwzi Houten is 
door een externe doorboord en moest 
gerepareerd worden. De kosten zijn in het 
resultaat 2013 genomen maar worden via een 
aansprakelijkheidstelling bij de tegenpartij in 
rekening gebracht.   

Hoog water als gevolg 
Overvloedig regenval 

Lasten 0,14 Als gevolg van overvloedig regenval in oktober 
2013 is extra inzet gepleegd door derden om 
calamiteiten te voorkomen. (noodpompen, 
loonwerkers etc.).  

Totaal   -36,61  
Bedragen zijn in miljoenen euro’s 
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5.3 Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen 
 
In onderstaande tabel worden de gedane en de voorgestelde dotaties en onttrekkingen aan de 
overige bestemmingsreserves in 2013 weergegeven.  
 
Tabel 8 – mutaties overige bestemmingsreserves  
Bestemmingsreserve Saldo Verdeling Saldo na Mutatie Saldo na

resultaat  bestemming 2013 bestemming
2012 resultaat 2012 resultaat 2013

MRB                   1.027                   1.027                1.027-                        - 
Gekanaliseerde Hollandse Ijssel 38.408                           38.408 
Afkoppelen Utrechtse Heuvelrug 428 0 428                     15-                    413 
Verkiezingen 0 0 0                    200                    200 
Totaal 1.455 0 1.455               37.566 39.021

31-12-2012

 
Bedragen zijn in duizenden euro’s 

 
In 2013 is de oude GR MRB opgeheven conform het besluit van het college van 5 november 2013 en 
heeft er een verrekening plaatst gevonden met de deelnemende waterschappen en daarbij is het 
saldo van de bestemmingsreserve MRB verdeeld.   
 
 
5.4 Weerstandsvermogen 
Inleiding 
Onder weerstandsvermogen wordt verstaand: 
 

Het weerstandsvermogen is het vermogen van een waterschap om financiële tegenvallers op te 
kunnen vangen zonder dat de normale 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.  
 
HDSR is verplicht zowel in de begroting als in de jaarverslaggeving de risico’s te vermelden die de 
financiële positie van het waterschap kan beïnvloeden. Er dient een zo goed mogelijk beeld van de 
kwantificeerbare risico’s aanwezig te zijn. Dat betekent echter niet dat binnen HDSR geen financiële 
risico’s meer aanwezig zouden zijn. Net als iedere andere organisatie heeft ook het waterschap bij de 
uitvoering van haar taken te maken met onzekerheden die kunnen leiden tot financiële nadelen.  
 
Benodigde weerstandscapaciteit 
De benodigde weerstandscapaciteit is het bedrag dat nodig is om alle risico’s financieel af te dekken. 
Het gaat dan om de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. De laatste actualisatie van het 
risicoprofiel is uitgevoerd in maart 2014. Daaruit volgt dat het voor 90% zeker is dat alle risico’s 
kunnen worden afgedekt met een bedrag van 12,35 mln euro.  
 
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.  
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Omvang en beoordeling van de weerstandcapaciteit  
 
Tabel 9-  Omvang van de weerstandscapaciteit  
Stand per 31-12

Reserve ultimo 2013 2012
Onvoorzien                                   -                        - 
Algemene reserve                          27.942 30.450           
Watersysteemheffing ingezetenen                           6.586                7.315 
Watersysteemheffing gebouwd                         15.391              16.944 
Watersysteemheffing ongebouwd                           1.560                2.012 
Watersysteemheffing Natuur                                34-                     18-
Zuiveringsheffing woningen/ bedrijven                           4.439                4.197 
Stille reserve PM PM 
Onbenutte belastingcapaciteit PM PM 
Totaal                          27.942              30.450 
Bedragen zijn in duizenden euro’s

Beschikbaar weerstandcapaciteit

 
 
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 n onderstaande figuur weergegeven. Deze berekening is gebaseerd 
op de prognose van de algemene reserves ultimo 2013. 
 
          Beschikbare 
Ratio weerstandsvermogen =· weerstandsvermogen  = 27,942 miljoen  = 2,26  
    Benodigde weerstand-  12,35     miljoen   
          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 2,26. 
 
 
Tabel 10 - Normtabel   
Weerstand velden
Waarderingscijfer Ratio weerstands-

vermogen
Betekenis

A >2,0 Uitstekend 
B 1,4 - 2,0 Ruim voldoende
C 1,0 -1,4 Voldoende 
D 0,8 - 1,0 Matig 
E 0,6 - 0,8 Onvoldoende 

F
 < 0,6  Ruim 

onvoldoende   
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5.4 Financiering 
Financiering 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de 
regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (regeling Ruddo). De Wet Fido verplicht de 
waterschappen tot het vaststellen van een treasurystatuut en het opnemen van een 
financieringsparagraaf in de begroting en jaarverslag. 
 
De wijze waarop binnen De Stichtse Rijnlanden de financieringsactiviteiten plaats vinden, is 
vastgelegd in het treasurystatuut van oktober 2008. Het statuut beoogt hiermee het financieringsbeleid 
transparant te maken, waarbij de risico's zo goed mogelijk worden beheerst binnen de vastgestelde 
kaders. Het financieringsbeleid is met name gericht op het minimaliseren van toekomstige financiële 
risico's.  
 
Liquiditeitsprognose 
Met behulp van de liquiditeitsprognose, die twee maal per jaar herijkt wordt, is bekeken of  in de loop 
van het jaar sprake zal zijn van een financieringsbehoefte. In de prognose wordt onder andere 
rekening gehouden met de uitgaven voor de jaarlijkse exploitatie, onttrekkingen uit voorzieningen, 
aflossingen van leningen en investeringen. Afhankelijk van de situatie op de kapitaalmarkt en met 
inachtneming van de renterisiconorm en de kasgeldlimiet wordt de hoogte en de looptijd van een 
lening bepaald. 
 
Ontwikkelingen en rentevisie 
De basis van de rentevisie vormt de visie van enkele financiële instellingen, waaronder onze 
huisbankier. In de begroting 2013 is op basis van genoemde visie uitgegaan van een 
kapitaalmarktrente (rente met een lange looptijd > 20 jaar) van 4,25 % voor nieuw aan te trekken 
langlopende leningen. 
 
Het jaar 2013 stond nog in het teken van de schuldencrisis en het broze economische herstel. Om de 
economische groei te stimuleren heeft de Europese Centrale Bank de rente niet verhoogd wat voor 
stabiliteit op kapitaalmarkt heeft gezorgd. Waterschappen worden gezien als veilige havens en 
kunnen tegen relatief gunstige tarieven financiering aantrekken. Het renteniveau is stabiel en op een 
laag niveau gebleven. 
 
Per 31 december 2013 bedraagt de rente op de kapitaalmarkt (langlopend) voor een lening met een 
rentevaste periode van 30 jaar ongeveer 4,00%, terwijl voor een lening met een rentevaste periode 
van 10 jaar ongeveer  
2,90% wordt berekend. Begin 2013 bedroeg de rente op de kapitaalmarkt voor een lening met een 
rentevaste periode van 30 jaar 3,90% en 10 jaar ongeveer 2,40%. 
 
De debetrente per 31 december 2013 op de rekening-courant bij de Nederlandse Waterschapsbank 
(NWB) bedraagt 0,25%. Deze debetrente is gebaseerd op de geldmarktrente (rente met een looptijd 
tot 2 jaar). Het debet rentepercentage op de rekening-courant  bedroeg aan het begin van 2013 ook 
0,25%. Bij een tegoed in rekening-courant wordt 0,00% vergoed.  
 
Doordat de geldmarktrente op dit moment nog steeds relatief laag is, blijft het voorlopig aantrekkelijk 
zoveel mogelijk in de financieringsbehoefte te voorzien door middel van onze rekening-courant 
faciliteit (geldmarktrente) bij de NWB. Hierbij moet rekening gehouden worden met de maximale 
toegestane kasgeldlimiet. Bij overschrijding van de kasgeldlimiet zal consolidatie – omzetten van 
rekening-courantsaldo naar een langlopende geldlening – plaatsvinden.  
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Schatkistbankieren en SEPA 
Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. In het 
bestuursakkoord 2013 is afgesproken dat begin 2014 alle provincies, gemeenten, waterschappen en 
gemeenschappelijke regelingen hun tegoeden aanhouden in de Nederlandse schatkist. De financiële 
gevolgen voor de waterschappen zijn nihil, omdat de meeste waterschappen (net als de Stichtse 
Rijnlanden) geen tegoeden op bankrekeningen hebben staan. Er ontstaat wel een extra 
administratieve last omdat een rekening-courant bij het Rijk moet worden aangehouden en beheerd. 
De Stichtse Rijnlanden heeft de administratieve inregeling eind 2013 afgerond en is klaar om deel te 
nemen aan het schatkistbankieren. 
 
Eind 2013 is De Stichtse Rijnlanden succesvol overgestapt op SEPA. SEPA is de nieuwe Europese 
betaalstandaard.  
 
Transacties 
In de begroting 2013 is gerekend met een totaal van € 30,0 mln nieuw aan te trekken kapitaal. Hierbij 
is uitgegaan van het aantrekken van langlopende leningen met een rentepercentage van 4,25%.  
 
Door de overname (€ 37,4 mln) van Rijkswaterstaat (RWS) van het eigendom, beheer en onderhoud 
van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ) is begin januari 2013 een tijdelijk liquiditeitsoverschot 
ontstaan die heeft geduurd tot en met oktober 2013. Een deel van het liquiditeitsoverschot is 
weggezet op een spaarrekening binnen de huidige rekeningfaciliteit van de ING Bank. Doelstelling 
van deze spaarrekening was uitsluitend het verhogen van het rendement. Eind 2013 is de  
spaarrekening opgeheven.  
 
Vanuit het treasurystatuut is het toegestaan middelen tijdelijk weg te zetten op een spaarrekening.  
 
De overname van de GHIJ en het lagere investeringsniveau hebben voor een aanzienlijke lagere 
financieringsbehoefte gezorgd dan begroot. Er is daarom in december 2012 en in 2013 geen 
langlopende lening aangetrokken. 
 
De Stichtse Rijnlanden heeft in het verleden een basisrentelening met een hoofdsom van  
€ 15,0 mln aangetrokken met een looptijd van 29 jaar tegen een rentepercentage van 2,86% en een 
kredietopslag (risico-opslag met herzieningsdatum 1 juli 2013) van 0,00%.  
 
In juli 2013 is een nieuwe opslag van 0,25% voor de komende 3 jaar overeengekomen met de bank. 
Het nieuwe rentepercentage voor de komende 3 jaar inclusief opslag bedraagt 3,11% (2,86%+ opslag 
0,25%). De volgende kredietopslagherziening van de basisrentelening vindt plaats op 1 juli 2016. 
 
Op 6 december 2013  is een lening van de NWB (nr 21708) afgelost. De lening had begin 2013 een 
saldo van € 6,0 mln en een rentepercentage van 5,10%. Daarnaast is voor € 7,3 mln aan reguliere 
aflossingen betaald. Door deze aflossingen is de stand van de langlopende leningen per 31 december 
2013 gedaald tot € 202,7 mln 
(zie tabel 11). 
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Tabel 11 – langlopende leningen 

Stand per 31 
december 2012 

 216,000 

Reguliere 
aflossingen 
 

-/- 7,300  

Aflossing lening 
NWB nr 21708 

-/- 6,000  

Aangetrokken 
leningen 
 

nihil  

Mutaties 
 

 -/- 13,300 

Stand per 31 
december 2013 

  202,700 

   
Bedragen In miljoenen euro’s 

 
Financieringsbehoefte 
In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de financieringsbehoefte van de vaste activa 
en de wijze waarop daarin wordt voorzien. De financieringsbehoefte is bepaald door de aanwezige 
geldmiddelen af te zetten tegen de aanwezige boekwaarde van de activa. 
 
Tabel 12 – financieringsbehoefte  

Balans Boekwaarde
per 
31 dec 2013 

Boekwaarde 
per 
31 dec 2012 

A. Te financieren 
boekwaarde activa 

  

Materiële vaste activa 287,100 291,400 
Financiële vaste activa 0,000 0,600 
Totaal 287,100 292,000 
   
B. Beschikbare middelen   
Reserves (incl. resultaat)  67,000 31,900 
Voorzieningen  8,000 8,700 
Langlopende schulden 202,700 216,000 
Totaal 277,700 256,600 
   
C. Financieringstekort 
(A-B) 

 
-/- 9,400 

 
-/- 35,400 

   
Bedragen in miljoenen euro’s 

 
Door de  overname van GHIJ aan het begin van 2013 is het  financieringstekort afgenomen. Het 
financieringstekort wordt afgedekt met het saldo van vlottende activa en vlottende passiva. Dit 
betekent dat een klein deel van de vaste activa niet wordt gefinancierd met leningen.  
 
Rentekosten 
In totaal zijn de werkelijke rentekosten in 2013 circa € 1,5 mln lager dan begroot. De reden van deze 
onderschrijding is dat de  overname van GHIJ en het lagere investeringsniveau voor een fors lagere 
financieringsbehoefte hebben gezorgd (zie onderdeel transacties). Daarnaast heeft de toerekening 
van rente aan de bestemmingsreserve GHIJ voor een extra rentelast gezorgd van circa 
€ 1,5 mln.  
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Per saldo zijn de werkelijke rentekosten € 0,07 mln lager dan begroot.   
 
Interne en externe toetsing 
De administratieve organisatie van de treasury activiteiten is in 2013 onderwerp van onderzoek 
geweest bij de interne rechtmatigheidscontrole. Er zijn geen bijzonderheden naar aanleiding van dit 
onderzoek geconstateerd. 
 
De provincie Utrecht is ingevolge de Wet Fido aangewezen als toezichthouder. Zij toetst of het 
waterschap voldoet aan de normen zoals is vastgesteld in deze wet. Hierbij zijn twee wettelijke 
normen te onderscheiden, de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Het doel van deze twee normen is 
de renterisico’s van lagere overheden binnen de perken te houden en te beheersen. Beide normen 
worden hierna verder toegelicht. 
 
Het is onder bepaalde voorwaarden toegestaan de kasgeldlimiet tijdelijk te overschrijden. Hiervoor 
kan een ontheffingsverzoek gedaan worden bij de toezichthouder 
 
Toetsing renterisiconorm  
Uitgangspunt van de renterisiconorm is het streven naar een spreiding van looptijden van 
langgeldleningen met het oog op een beperking van renterisico’s. 
 
De renterisiconorm is een percentage van het begrotingstotaal. Voor waterschappen is het percentage 
bepaald op maximaal 30% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat in 2013 niet meer dan € 31,1 mln 
(30,0% van het begrotingstotaal) geherfinancierd mag worden. Het werkelijke renterisico van De 
Stichtse Rijnlanden bedraagt in 2013 € 28,4 mln (27,4%) en voldoet daarmee aan de norm.   
 
Ook de komende jaren zal op basis van de huidige liquiditeitenprognose (2014-2017) worden voldaan 
aan deze wettelijke norm. 
 
Tabel 13 – renterisiconorm  

 Bedrag 
 

% Toelichting 

Begrotingstotaal 
 

104,500  Herziene 
begroting 

1. 
renterisiconorm 

31,300 30,0 % van het 
begrotings-
totaal 

2. renterisico 
werkelijk (*) 

28,400 27,2 % van het 
begrotings-
totaal 

3. ruimte 
renterisiconorm  
(1-2) 

2,900 2,8 % van het 
begrotings-
totaal 

    
Bedragen In miljoenen euro’s 
 
*) Telkens als de kredietopslag van de basisrentelening (zie paragraaf transacties) opnieuw wordt vastgesteld, wordt de 

hoofdsom van deze lening meegenomen bij de berekening van het werkelijke renterisico. 

 
Toetsing kasgeldlimiet 
De wettelijke kasgeldlimiet bepaalt hoeveel maximaal met kort geld (rekening-courantsaldo) mag 
worden gefinancierd. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage van het 
begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende begrotingsjaar. Voor waterschappen is de 
kasgeldlimiet vastgesteld op 23%.  
De kasgeldlimiet voor ons waterschap bedraagt voor 2013 € 24,0 mln. De regelgeving bepaalt 
dat indien de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de 
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kasgeldlimiet overschrijdt, de (provinciale) toezichthouder moet worden ingelicht. In 2013 heeft 
zich geen overschrijding van de gemiddelde kasgeldlimiet voorgedaan. 
 
 
5.5 Verbonden partijen 
 
Verbonden partijen zijn gedefinieerd als die partijen waarin het waterschap zowel een bestuurlijk als 
een financieel belang heeft. Aan beide voorwaarden moet tegelijkertijd worden voldaan. Wij 
onderscheiden de volgende verbonden partijen: 
 
I. Muskusrattenbeheer 

Per 1 januari 2012 is een nieuwe muskusrattenbeheerorganisatie gestart met 6 waterschappen in 
een samenwerkingsovereenkomst van gemene rekening. De uitvoering is met alle deelnemende 
waterschappen vastgesteld met de beleidsnota Muskusrattenbeheer 2012-2015.  

 
De Stichtse Rijnlanden voert het muskus- en beverrattenbeheer mede uit voor de vijf andere 
waterschappen: 
 Hollands Noorderkwartier 
 Amstel, Gooi en Vecht 
 Rijnland 
 Delfland 
 Schieland en de Krimpenerwaard 

 
Financiële bijdrage van HDSR: €2,4 mln. 

 
II. Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard 

RHC Rijnstreek en Lopikerwaard beheert de archieven van de volgende gemeenten en ons 
hoogheemraadschap: 
 Bodegraven-Reeuwijk; 
 Lopik; 
 Montfoort; 
 Oudewater; 
 Woerden; 
 IJsselstein; 
 De Stichtse Rijnlanden.  
 
De kosten van het Regionaal Historisch Centrum worden door de gemeente Woerden 
voorgeschoten. Burgemeester en wethouders van Woerden bepalen, op basis van een door de 
gemeenschappelijke regeling vastgestelde begroting, jaarlijks het bij voorschot verschuldigde 
aandeel van alle deelnemers. 
 
Financiële bijdrage van HDSR: €0,14 mln. 
 

III. Waterschapshuis 
Het Waterschapshuis heeft als doel het bevorderen en faciliteren van samenwerking op het 
gebied van informatievoorziening van en tussen de waterschappen en de andere overheden. Dit 
gebeurt door ondersteuning bij: 
 verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering;  
 besparing/beperking van kosten;  
 het efficiënter maken van de informatievoorziening;  
 het vergroten van de innovatieve slagkracht;  
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 het versterken van het imago van de waterschappen als professionele moderne overheid;  
 een bredere samenwerking van de waterschappen en andere overheden. 

 
De kosten die voor elk waterschap met Het Waterschapshuis zijn gemoeid zijn afhankelijk van de 
deelname van de waterschappen in de verschillende programma’s. Ons waterschap werkt via Het 
Waterschapshuis nauw samen met andere waterschappen op het gebied van de 
informatievoorziening en informatiearchitectuur, bijvoorbeeld door deelname aan het gezamenlijke 
platform voor websites van waterschappen, het zuiveringsinformatiesysteem Z-Info en het GIS 
systeem IRIS waarmee verschillende bedrijfsprocessen in het waterschap worden ondersteund. 
Medewerkers van ons waterschap zijn op verschillende manieren intensief betrokken bij de 
ontwikkelingen zodat ons belang voldoende wordt ingebracht.  

 
Bij het schrijven van deze begroting vindt een heroriëntatie van de waterschappen op Het 
Waterschapshuis plaats. In het najaar wordt besluitvorming verwacht over "Het Waterschapshuis 
2.0". Het is nog niet mogelijk om in de begroting vooruit te lopen op deze ontwikkelingen. In onze 
begroting hanteren wij daarom de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Het 
Waterschapshuis 2014 zoals die is vastgesteld op 1 juli 2013. 

 
Financiële bijdrage van HDSR: €0,68 mln. 

 
IV. AQUON 

 
AQUON is ontstaan uit de fusie van de laboratoria Delta Waterlab, Gemeenschappelijk 
WaterschapsLaboratorium (GWL), het laboratorium van Hoogheemraadschap van Rijnland en het 
laboratorium van Waterschap Rivierenland. De volgende waterschappen nemen deel aan de 
gemeenschappelijke regeling AQUON: 
 
 Delfland; 
 Brabantse Delta; 
 Hollandse Delta; 
 Aa en Maas; 
 De Dommel; 
 Rijnland; 
 Schieland en Krimpenerwaard; 
 Rivierenland; 
 De Stichtse Rijnlanden. 

 
De taken liggen op het gebied van monsterneming, analyse en rapportage van chemisch, fysisch 
en biologisch onderzoek naar de eigenschappen van het natte milieu.   
In de verdeling van de kosten over de waterschappen wordt, om AQUON tijd te geven om een 
stabiele uitgangsituatie te creëren, de garantieregeling en vereveningsregeling toegepast voor de 
jaren 2012-2015. In het risicoprofiel ten behoeve voor de bepaling van het benodigde 
weerstandscapaciteit en –vermogen zijn twee risico's voor AQUON opgenomen, namelijk voor  
1. daling van de meetvraag; 
2. stijging van het begrotingstotaal van de gemeenschappelijke regeling. 
 
Financiële bijdrage van HDSR: €1,9 mln. 
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V. BGHU 
 

De heffing en invordering van de waterschapsbelastingen is in 2013 grotendeels door de 
Limburgse belastingsamenwerking BsGW uitgevoerd op basis van een 
dienstverleningsovereenkomst. In het jaar 2013 heeft echter, op basis van 
de overeengekomen gemeenschappelijke regeling, de implementatie van de 
belastingsamenwerking met gemeenten in de regio Utrecht plaatsgevonden. Onder de naam 
BghU is de samenwerking met de gemeenten De Bilt en Utrecht een feit geworden. De heffing en 
invordering voor HDSR is tot en met september door BsGW verzorgd en voor het laatste kwartaal 
heeft BghU deze dienstverlening overgenomen. Per 1 oktober zijn de medewerkers van de 
afdeling Belastingen ook fysiek overgegaan naar de nieuw gevormde gemeenschappelijk 
regeling BghU. Formeel zijn deze medewerkers tot en met 31 december 2013 bij HDSR in dienst 
geweest en per 1 januari 2014 hebben zij een dienstverband bij BghU. De 
dienstverleningsovereenkomst met BsGW is opgezegd en is de dienstverleningsovereenkomst 
met BghU per 1 januari 2014 van start gegaan. Het jaar 2013 kan dan ook met recht een 
overgangsjaar worden genoemd.  

 
Financiële bijdrage van HDSR: €0,31 mln. 

 
 
VI. 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. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst 
op 20 december 2012 hebben 14 Utrechtse gemeenten samen met het Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden 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; 
 De Stichtse Rijnlanden. 

 
Financiële bijdrage van HDSR: €0,25 mln. 
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5.6 Bedrijfsvoering 
 
Algemeen 
In dit hoofdstuk worden de volgende onderdelen behandeld: KAM, inkoop, aanbestedingen en 
subsidies. 
 
Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden, Milieu (=KAM) 
 
De reeds bestaande risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E’s) voor de RWZI’s (UV) en de rayons 
(MRB) zijn in 2013 verder uitgebreid met de RI&E’s voor de rioolgemalen (UV) en is de blauwdruk 
voor Waterbeheer opgezet. Het onderhoud ervan is overgedragen naar de staande organisatie. In 
2014 wordt de RI&E voor Waterbeheer en het kantoor volledig uitgevoerd.  
 
Het melden van ongevallen is nu mogelijk gemaakt via onze intranet site. Hiermee is de 
toegankelijkheid verhoogd. Het beleid Agressie en Geweld is goedgekeurd en wordt in 2014 
geïmplementeerd. 
 
In 2013 is de blauwdruk voor het milieuaspecten register (MAR) gereed gekomen voor de zuiveringen 
en de rayons van MRB. De blauwdruk wordt per locatie specifiek gemaakt en wetgeving is eraan 
gekoppeld. 
 
Gedurende het jaar 2013 heeft de uitvoer van de interne audits plaatsgevonden. Met de 
afdelingshoofden overeengekomen verbeteracties worden middels een geautomatiseerd 
monitoringsysteem gevolgd. Aan de directie werd drie maal per jaar gerapporteerd over de voortgang 
van de interne audits en de verbeteracties. Daar waar nodig gaat de directie met de afdelingshoofden 
in gesprek hierover.   
 
In september 2013 is door de directie de nieuwe processenkaart goedgekeurd, die in nauwe 
samenspraak tussen hen, de afdelingshoofden en de afdeling Administratie, (KAM cluster) tot stand is 
gekomen. De processen binnen HDSR zijn opgedeeld in bestuurlijke, primaire, secundaire en 
ondersteunende processen.  
 
Ons waterschap is ook de komende drie jaar gecertificeerd voor de ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
en OHSAS 18001:2007. De hercertificeringsaudit eind mei, aanvang juni 2013 is positief doorlopen. 
Op 10 december jongstleden mocht Pieter de Bekker als directievertegenwoordiger KAM de 
certificaten namens het waterschap in ontvangst nemen. 
 
Samenwerking met andere waterschappen, RWS en de UvW is het afgelopen jaar ook verstevigd op 
het gebied van kwaliteit, arbo en milieu. 
 
Verbijzonderde interne controle (=VIC) 
Gedurende het jaar 2013 is invulling gegeven aan de controle op de rechtmatigheid van de volgende 
financieel kritieke processen, die zijn opgenomen in het door de directie geformaliseerde 
Verbijzonderde Interne Controleplan 2013-2016: 
 
1. inkoop & aanbesteden; 
2. memoriaalboekingen; 
3. afschrijvingen en vaste activa; 
4. personeels- en salarisadministratie; 
5. treasury; 
6. overige bijdragen (waaronder in- en uitgaande subsidies) 
7. budgetten/ kredietrecht 
 
Bij de uitgevoerde controles zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. Rapportering aan de directie 
heeft gedurende het jaar een drietal keren plaatsgevonden. De afrondende controles over de laatste 
maanden van het jaar 2013 op deze processen vonden in januari en februari 2014 plaats. De externe 
accountant maakt voor de oordeelsvorming van de interne beheersing gebruik van de dossiers van de 
uitgevoerde verbijzonderde interne controles.  
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Aanbestedingen (GWW) 
In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel aanbestedingen er in 2013 op het gebied van grond- 
weg- en waterbouw (GWW) per soort zijn geweest. De GWW onderscheidt uitsluitend werken; 
diensten en leveringen vallen hier buiten.   
 
Tabel 14 – aantal aanbestedingen per soort verdeeld naar arbeid 

Aandachtsgebied Soort aanbesteding L
ic

h
te

r

C
o

n
fo

rm

Z
w

a
a

rd
e

r

T
o

ta
a

l

Watersysteembeheer (excl. Europese aanbesteding -        4        -      4          
baggeren) en regionale en 
primaire keringen

Onderhandelingsprocedure met vooraf- 
gaande bekendmaking -        -        -      -           
Meervoudig onderhandse procedure -        9        19   28        
Enkelvoudige uitnodiging 2       17      -      19        

Subtotaal 2       30      19   51        
Baggeren Europese aanbesteding -        -        -      -           

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

Subtotaal -        -        1     1          
Zuiveringsbeheer Europese aanbesteding -        1        -      1          

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

Subtotaal -        1        1     2          

Totaal 2      31      21   54      
Procentueel 4% 57% 39% 100%  
 
Toelichting 
 
Watersysteembeheer (excl. baggeren) en regionale en primaire keringen 
Bij een tweetal aanbestedingen zijn lichtere procedures dan voorgeschreven in het beleid uitgevoerd. 
Dit betreft het project Noodpompinstallatie gemaal Maarssenbroek. Bij dit project is de percelen 
regeling van toepassing volgens artikel 9 van de BAO. Hierdoor kon een lichtere procedure volstaan. 
 
In oktober 2011 is het college D&H ingestemd met het voorstel om voor het project Nieuwbouw 
gemaal ‘Haarrijn’ af te wijken van het aanbestedingsbeleid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
visvriendelijk gemaal. Dit type gemaal wordt maar door één leverancier aangeboden. 
 
Baggeren en zuiveringsbeheer 
Alle aanbestedingen zijn zwaarder of conform het beleid uitgevoerd. 
 
Aanbestedingsvoordeel 
In tabel 12 is per aandachtsgebied het totale bedrag van de besteksramingen weergegeven ten 
opzichte van het totaal van de aanneemsommen 
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Tabel 15 – Werkelijke aanneemsommen ten opzichte van totaal besteksramingen 

Aandachtsgebied
Totaal besteks- 

ramingen
Totaal 

werkelijk
Verschil Verschil 

%
Watersysteembeheer (excl. Baggeren) 
en regionale en primaire waterkeringen

10,7                     9,3             1,4           13%
Baggeren 0,1                       0,1             0,0           4%
Zuiveringsbeheer 0,6                       0,3             0,3           58%
Totaal 11,4                     9,7             1,7           15%  

Bedragen zijn in miljoenen euro’s 

 
Toelichting  
In zijn algemeenheid kunnen we daarbij stellen dat de huidige economische crisis daar volgens onze 
inschatting een groot aandeel in heeft. Natuurlijk is het zo dat als gevolg van de crisis het voor veel 
bedrijven een kwestie van overleven is. Dit betekent dat er voor verschillende takken van sport 
(bijvoorbeeld het baggeren) sprake is van grote werkhonger wat op zijn beurt lage/scherpe 
inschrijvingen op levert. De ramingen zelf worden regelmatig bijgesteld aan de hand van 
praktijkgegevens (lees ervaringen bij eerder uitgevoerde werkzaamheden).  
 
Subsidies 
In bijlage 6 treft u een aantal tabellen waarmee verslag wordt gedaan over de actuele subsidies. 
 
 
5.7 Emu Saldo 
 
Door de deelnemers aan de Economische en Monetaire Unie (EMU) is een aantal afspraken gemaakt. 
Een belangrijke afspraak is dat het overheidstekort van een lidstaat in principe niet meer mag 
bedragen dan 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP).  
 
De wet Houdbare Overheids Financiën (de wet Hof) wet is ingevoerd om de overheidsfinanciën te 
bewaken en te verbeteren. De wet regelt onder andere dat de Europese begrotingsnorm van 3 
procent in de Nederlandse wetgeving wordt vastgelegd en dat de afspraken, gemaakt in Europees 
verband, worden nageleefd. De wet gaat er vanuit dat ook de mede-overheden een bijdrage leveren, 
met name aan de beheersing van het EMU-tekort.  
 
Voor 2013 heeft de wet Hof geen gevolgen. Wel is afgesproken dat dit jaar wordt gebruikt om proef te 
draaien, waarbij met name geïnvesteerd wordt in het verbeteren van de rapportages aan het CBS.  
 
Het  toegestane tekort voor 2013 bedraagt voor de gezamenlijke waterschappen in totaal  € 311 mln. 
Procentueel gaat het om een aandeel in het toegestane tekort van 0,05%. Landelijk is het maximale 
EMU-tekort van 3,0% als volgt verdeeld: 
 
Centrale overheid: 2,5% 
Decentrale overheden: 0,5% 
 Provincies:  0,07% 
 Waterschappen:  0,05% 
 Gemeenten:  0,38% 
 
Als de totale referentiewaarde (aandeel 2013: 0,05%) wordt omgerekend naar de afzonderlijke 
waterschappen, dan bedraagt de toegestane negatieve individuele referentiewaarde voor De Stichtse 
Rijnlanden € 12,7 mln (4,09% van € 311 mln). Het werkelijk EMU-saldo over 2013 is een positief 
bedrag van € 38,3 mln. In de primaire begroting was een EMU-saldo tekort voorzien van € 20,7 mln. 
Het waterschap blijft daardoor ver onder de toegestane referentiewaarde.  
 
Zie de navolgende tabel voor de berekening van het werkelijke EMU-saldo over 2013. De opgestelde 
specificatie van het saldo is overeenkomstig de bij ministeriële regeling gestelde regels. 
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Tabel 16  – opbouw EMU-saldo 
 
Opbouw EMU-saldo 
 

Rekening 
2013 

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

+/+  36,1 

  
2. invloed investeringen  
-/- bruto investeringen -/-  22,5 
+/+ Investeringssubsidies en 
doorbelastingen aan derden 

+/+   2,6 

+/+ afschrijvingen +/+ 23,8 
  
3. invloed voorzieningen  
+/+ toevoeging aan 
voorzieningen  

+/+   6,4 

-/- onttrekkingen rechtstreeks 
uit voorzieningen 

-/-    7.1 

4. invloed reserves  
 -/- betalingen uit reserves -/-    1,0 
Werkelijk positief EMU-saldo  +/+  38,3 
Toegestane 
referentiewaarde 

-/-   12,7 

EMU- saldo ruimte  
(+/+ = ruimte; -/- = tekort) 
 

+/+  51,0 

Bedragen zijn in miljoenen euro’s 

 
 
De overname van Gekanaliseerde Hollandse IJssel (éénmalige opbrengst van € 37,4 mln) aan het 
begin van 2013 en de lagere investeringsuitgaven hebben er voor gezorgd dat De Stichtse Rijnlanden 
op transactiebasis in 2013 meer ontvangt dan uitgeeft. Ook zonder genoemde éénmalige opbrengst 
blijft het waterschap onder de toegestane referentiewaarde. 
 
De factor die normaliter de grootste invloed heeft op het EMU-saldo heeft, is de verhouding tussen het 
investeringsvolume en de jaarlijkse afschrijvingen. Als er een relatief omvangrijke investeringsvolume 
is, dan heeft dat impact op het EMU-saldo. 
 
De wet HOF geeft aan dat een eventuele overschrijding van de individuele referentiewaarde in 2013 
geen financiële consequenties met zich meebrengt. Het is geen probleem als een waterschap de 
individuele norm overschrijdt als dit wordt gecompenseerd op een hoger aggregatieniveau met andere 
decentrale overheden. Het Rijk stuurt namelijk alleen op het EMU-tekort voor alle decentrale 
overheden gezamenlijk. Het kabinet heeft aangeven tijdens deze kabinetsperiode geen boetes op te 
leggen. 
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5.8 Topinkomens 
 

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (= WNT) is per 1 
januari 2013 in werking getreden. De WNT regelt regelt naast de openbaarmaking van topinkomens in 
de publieke en semipublieke sector ook een maximering van de hoogte van de bezoldiging van 
topfunctionarissen en tevens aan ontslagvergoedingen. Vanuit de WNT dient verantwoording via de 
jaarrekening plaats te vinden. Hierbij dient de bezoldiging van alle topfunctionarissen verantwoord te 
worden ook als de norm niet is overschreden.  
 
Inkomensgegevens 
De bezoldiging van waterschapsbestuurders ligt vast in het Waterschapsbesluit (ministerie van 
Binnenlandse Zaken). 
 
Leden van het dagelijks bestuur van De Stichtse Rijnlanden 
De beloning van alle leden van het dagelijks bestuur vindt plaats binnen de ambtelijke schalen (schaal 
18, BBRA) en blijft geheel binnen de Balkenende-norm.  
 
De dijkgraaf ontvangt, in overeenstemming met wettelijke bepalingen, naast het salaris gebaseerd op 
trede 10 van schaal 18 (€ 8.541,= bruto per maand), een bruto ambtstoelage van 6,25% (geen recht 
voor pensioen, vakantietoeslag, en dergelijke). 
De vier hoogheemraden hebben elk een aanstelling voor 0,5 fte en worden betaald conform trede 3 
van schaal 18 van het BBRA (€ 7.115,19 bij een fulltime aanstelling; €3.557,60 voor 0,5 fte) .  
Naast het salaris ontvangen alle leden van het dagelijks bestuur een vakantietoeslag van 8% en een 
eindejaarsuitkering van 8,3%, zoals die geldt voor rijksambtenaren. 
 
Werknemers van De Stichtse Rijnlanden 
Werknemers van De Stichtse Rijnlanden zijn aangesteld als ambtenaar en vallen in beginsel onder de 
werking van de CAO voor de waterschappen, de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen 
Waterschapspersoneel (SAW). Voor een groep medewerkers die vanuit de provincie Noord- en Zuid 
Holland naar ons waterschap zijn overgekomen geldt bij wijze van overgangsrecht de CAO voor 
provinciepersoneel, de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP). 
De beloningen vanuit de SAW blijven geheel binnen de Balkenende-norm. Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden heeft geen managers in dienst die buiten de CAO-schalen worden betaald. 
 
Aanstelling secretaris-directeur 
In het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) legt ons waterschap jaarlijks in haar jaarstukken verantwoording af over de beloning van 
(interim-) topfunctionarissen.  Binnen ons waterschap betreft dat de functie van secretaris directeur. 
Binnen het geldend functiewaarderingssysteem FuWater gewaardeerd op schaal 17.  
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Bijlagen  
 
Bijlage 1: Afkortingen en begrippen 
Tabel 17  – Afkortingen 
 
Afkorting Omschrijving 
(E)KRW (Europese) Kaderrichtlijn Water 
AB Algemeen Bestuur 
AVP Agenda Vitaal Platteland 
AWA Afvalwaterakkoord 
Barim Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer 
BRIM Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten 
BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen 
CAW Centrale Automatisering Watermanagement 
CLM Contract en Leverancier managementsysteem 
EHS  Ecologische Hoofdstructuur 
ESF Europees Sociaal Fonds 
EVZ Ecologische Verbindingszone 
FES Fonds Economische Structuurversterking 
Fido Financiering decentrale overheden 
GGOR Gewenst Grond- en OppervlaktewaterRegime 
GLB Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
GOP Grootonderhoudplan 
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan 
GWW Grond-, Weg- en Waterbouw 
HWBP Hoogwaterbeschermingsprogramma 
ILG Investeringsbudget Landelijk Gebied 
IPO Interprovinciaal Overleg 
ISO International Organization for Standardization  
KAM Kwaliteit Arbeidsomstandigheden en Milieu 
KRW Kaderrichtlijn Water 
MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
NVO Natuurvriendelijke oever 
NWB De Nederlandse Waterschapsbank N.V. 
OAS Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie 
POP3 Plattelandontwikkelingsprogramma 2014-2020 
RIE Risico Inventarisatie en Evaluatie 
Rwzi Rioolwaterzuiveringsinstallatie 
UvW Unie van Waterschappen 
WBP Waterbeheerplan 
WGP Watergebiedsplan(nen) 
WOZ Waarde Onroerende Zaken: deze waarde wordt vastgesteld door de 

gemeenten en door het waterschap als heffingsmaatstaf gebruikt 
voor de categorie Watersysteemheffing gebouwd 
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Tabel 18  – 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 
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Bijlage 2: Niet afgeronde prestatie-indicatoren 2013 
  
In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de niet afgeronde prestatie-indicatoren over 2013, die 
niet in de begroting 2014 zijn opgenomen. Deze PI’s zijn daarom wel in de bestuursrapportage 2014 no.1 
opgenomen, zodat er daar op gerapporteerd wordt.  
 
Tabel 19  – overzicht niet afgeronde prestatie-indicatoren 2013 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie 2013 Einddoelstelling K T G

14.   Evalueren en 
bijstellen beheer- 
en beleidsplan 
waterkeringen

Bestuurlijk 
vastgesteld 
beleidsplan

Beleidsplan 
gereed voor 
interne be-
spreking. 
Bestuurlijke 
aandachtspunt-en 
zijn afgestemd 
met portefeuille-
houders

Beleidsplan 
waterkeringen 
gereed in 2013

College heeft 29 okt 
2013 een besluit 
genomen over uit te 
werken varianten in de 
beleidsvisie. Visie is in 
concept gereed.

Beleidsplan 
waterkeringen gereed 
in 2013

+/+ +/- +/+

27.   Actualiseren 
legger 
watersysteem

Bestuurlijk 
vastgestelde 
legger

Nvt Legger 2013 
vastgesteld

wordt samengevoegd 
met 2014 of later

In 2013 is de legger 
watersysteem 
vastgesteld

+/+ +/- +/+

30.   Uitvoeren GOP 
Kunstwerken 
2001-2015

Cumulatief aantal 
gerenoveerde 
kunstwerken

102 115 103 209 stuks kunstwerken 
in 2015 in goede staat

+/+ +/+ +/-

45.  Actualiseren 
Stimuleringsregeli
ng 
Natuurvriendelijke 
oevers

Bestuurlijk 
vastgestelde 
nieuwe regeling

Nieuwe regeling is 
bestuurlijk 
vastgesteld

Op 3 december 2013 
heeft het DB 
ingestemd met het 
voorstel om het budget 
voor de 
Stimuleringsregeling in 
te zetten voor een 
breder pakket 
maatregelen voor 
KRW en wateropgave. 
In 2014 wordt 
begonnen met de 
praktische uitwerking 
voor 
gebiedscollectieven.

In 2013 is de 
Stimuleringsreg-eling 
Natuurvriendelijke 
oevers geactualiseerd

+/- +/- +/+

82.   Opstellen en 
vaststellen beleid 
recreatief 
medegebruik

Bestuurlijk 
vastgesteld 
beleid.

Voorbereiding Vaststellen beleid concept beleidsplan Vastgesteld beleid en 
maatregelen in 2013.

+/- +/- +/+
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Bijlage 3: Moties Algemeen Bestuur 
 
In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de afhandeling van in 2013 aangenomen, overgenomen en aangehouden moties van het Algemeen 
Bestuur. 
 
Tabel 20  – aangenomen, overgenomen en aangehouden moties Algemeen Bestuur 

Nr 2013 Onderwerp Strekking motie Ingediend door Aktie 

1 16 januari Eindrapport extern 
onderzoek ‘bouwen 
aan vertrouwen’ 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is verzocht in 
lijn met een aanbeveling aan het algemeen bestuur in het 
rapport ‘Bouwen aan vertrouwen’ de bestuurlijke leiding op 
zich te nemen voor het opstellen en uitvoeren van het door 
het college toegezegde Plan van Aanpak en hier het 
algemeen bestuur bij te betrekken.    

E. van der Vorm 
(WN) 

De motie met nr. 1 is 
aangenomen  
 
Aan de motie is uitvoering 
gegeven o.m. door de 
benoeming van een 
interim Secretaris-
Algemeen directeur in een 
extra AB-vergadering op 
13 februari 2013 en de 
introductie van de 
‘veranderagenda’ als plan 
van aanpak. 

2 16 januari Eindrapport extern 
onderzoek ‘bouwen 
aan vertrouwen’ 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is opgedragen  

- vóór 1 maart 2013 een duidelijke Agenda op te 
stellen die inzicht geeft in welke acties en resultaten 
op welke momenten in 2013 en 2014 worden 
opgepakt, geconcretiseerd en gerealiseerd; 

- deze Agenda ter goedkeuring voor te leggen aan 
het AB in een AB-vergadering van maart 2013; 

- als college en als ieder lid daarvan persoonlijk, 
terstond in woord en daad de voorbeeldfunctie op te 
pakken die noodzakelijk is om de 
cultuurverandering te bewerkstelligen; 

- maandelijks verslag te doen over de voortgang 
inzake de Agenda en te agenderen voor de 
commissievergadering van de commissie BMZ; 

- in de vergadering van het AB op 10 juli het eerste 
evaluatierapport ter bespreking en goedkeuring aan 
het AB voor te leggen; 

- in de vergadering van 12 november 2013 van het 
AB de eindevaluatie te presenteren ten aanzien van 

W.H.J. de 
Beaufort (Bos- 
en 
natuureigenaren)

De motie met nr. 2 is 
aangenomen 
 
Aan de motie is deels 
uitvoering gegeven. E.e.a. 
heeft zijn beslag gekregen 
in de notitie van de 
Bestuurlijke Werkgroep 
Veranderagenda, die in de 
vergadering van 2 oktober 
2013 door het algemeen 
bestuur als 
richtinggevend document 
is vastgesteld. 
 
Een eindevaluatie over de 
werking van de 
doorgevoerde bestuurlijk 
en organisatorische 
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de genomen stappen op organisatorisch en 
bestuurlijk niveau; 

- in de vergadering van september 2014 van het AB 
de eindevaluatie te presenteren van de werking van 
de doorgevoerde bestuurlijk en organisatorische 
veranderingen;  

- in de vergadering van september 2014 tevens het 
AB te informeren over de inmiddels bereikte 
cultuurverandering.   

veranderingen en over de 
ontwikkelingen ten 
aanzien van de 
cultuurverandering moet 
nog plaatsvinden 
(september 2014). 

5 27 maart Beleidsnota 
Muskusrattenbeheer 
2012-2015  
 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is verzocht om 
te onderzoeken in welke gebieden (grotendeels) stopzetting 
van de bestrijding mogelijk is (…) en zo mogelijk een 
voorstel aan het algemeen bestuur voor te leggen voor het 
opschorten of (grotendeels) stopzetten van de 
muskusrattenbestrijding in deze gebieden na overleg met en 
goedkeuring van de onderzoeker van de veldproef.  

W.A. Bodewitz 
(PVDD) 
J.P. Verweij 
(CU) 
 

De motie met nr. 5 is 
aangehouden 
 
Toegezegd is de wensen 
vanuit de motie mee te 
nemen in een nog 
openstaand actiepunt met 
betrekking tot de 
muskusratten-bestrijding 
(nr. 146.1). Een voorstel 
m.b.t. dit actiepunt is aan 
de orde geweest in de 
commissie-vergadering 
BMZ van 25 februari 2014. 

 

6a 

27 maart Beleidsnota 
Muskusrattenbeheer 
2012-2015  
 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is verzocht om 
over te gaan tot het bijhouden (ruimtelijk en financieel) van 
een schaderegistratie en hierover het algemeen bestuur te 
informeren; eventuele kosten hierbij dienen te passen 
binnen de huidige financiële kaders. 

W.A. Bodewitz 
(PVDD) 
J.P. Verweij 
(CU) 

De motie met nr. 6a is 
overgenomen 
 

In 2013 is gestart met het 
geven van uitvoering aan 
deze motie door op 
landelijk niveau de 
vernieuwing van 
de vangst-registratie voor 
te bereiden. In de eerste 
helft van 2014 wordt het 
vernieuwde 
vangstregistratie-systeem 
gerealiseerd. De afdeling 
MRB onderzoekt de 
mogelijkheden om 
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schades te registreren 
door het invoeren van X-Y 
coördinaten in een app 
voor smartphones en 
ipad. 

 

8 3 juli Invoeren wegen-
differentiatie in 2014 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is verzocht om 
in 2014 bij de kostentoedeling de differentiatie van wegen in 
te voeren. 

G. van den 
Hoeven 
(Agrariërs) 

De motie met nr. 8 is 
ingevoerd. Vanaf 1 januari 
2014 is wegendifferentiatie 
ingevoerd. 

 

9 3 juli Rapport Reken-
kamercommissie ‘De 
keur gekeurd’ 
 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is geadviseerd 
de conclusies 1 t/m 4 uit het rapport te onderschrijven en de 
aanbevelingen 1 t/m 5 over te nemen en voorts wordt het 
college opgedragen voor 1 oktober met een plan van aanpak 
te komen waarin de uitwerking van de vijf aanbevelingen is 
opgenomen. 

G. van Leeuwen 
(SGP) 

De motie met nr. 9 is 
aangenomen 

De motie is omgezet in 
bestuurlijk actiepunt nr. 
227 ten behoeve van de 
commissie BMZ. In de 
commissievergadering 
van 3 september 2013 is 
een evaluatie van de keur 
en een plan van aanpak 
ter consultering 
besproken. 

 

 

 

17a 13 november Bestemmingsreserve 
vernieuwing RWZI 
Utrecht. 
(ingediend bij het 
agendapunt 
‘actualisatie reserve-
positie’) 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is opgedragen 
de reeds ontvangen middelen van AGV voor de verbetering 
van de RWZI Utrecht, van de reserve watersysteemheffing 
voor 31-12-2014 over te hevelen naar de 
bestemmingsreserve Vernieuwing RWZI Utrecht. 

J.P. Verweij 
(CU) 
W.A. Bodewitz 
(PVDD) 
R.D. Woittiez 
(VVD) 
W. van der Zaag 
(AWP) 
P. Terpstra 
(W@I) 
 

De motie met nr. 17a is 
aangenomen 

Aan de motie moet nog 
uitvoering worden 
gegeven. 
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22 18 december Motie vreemd aan de 
orde van de dag 
‘prostitutiezone RWZI 
Utrecht’ 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is opgedragen 
om ten aanzien van dit gevoelige onderwerp eerst een debat 
te kunnen voeren in het Algemeen Bestuur; 
Hierbij is het DB verzocht om het AB helder te informeren 
over de mogelijke plannen en de consequenties hiervan voor 
HDSR; 
Voorts is het college opgedragen geen stappen te 
ondernemen die onomkeerbaar zijn, of waarmee de 
beleidskeuzen van het AB worden beperkt, voordat het AB 
zich over deze kwestie heeft uitgesproken. 

J.P. Verweij 
(CU) 
G. van Leeuwen 
(SGP) 
E. Verkaik 
(W@I) 

De motie met nr. 22 is 
aangehouden 

De motie is omgezet in 
bestuurlijk actiepunt nr. 
253 ten behoeve van de 
commissie BMZ. In de 
algemeen 
bestuursvergadering van 
12 februari 2014 is 
mededeling gedaan over 
de stand van zaken en de 
ontwikkelingen; in de 
commissievergadering 
BMZ van 25 februari 2014 
is dit actiepunt  daarna 
afgehandeld. 
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Bijlage 4: Rapportage grote projecten 
 
Tabel 21  – overzicht grote projecten 

geplande uitgaven werkelijke  Uitputting Totaal vastge- Totaal uitgaven Totaal 
opgenomen in uitgaven in begrotings steld krediet op krediet Budgetruimte

Programma projectnummer en -naam begroting 2013 in 2013 jaar in % kwaliteit tijd geld doelrealisatie? AB/DB  

Programma waterkeringen:

Waterkeringen 3.000                        2.890               96,32% + / +  +/- + / +

Het aantal uitgevoerde Km’s kadeverbetering is lager 
door vertraging van de start van de uitvoering van enkele 
grote projecten. Redenen hiervoor zijn onder andere de 
nieuwe aanbestedingswet en het verzoek van de 
provincie om samen te werken bij het project Enkele 
Wiericke met het natuurontwikkelingsproject Polder 
Oukoop.

33.238                25.837                  7.401               

Programma watersysteembeheer

Watersysteembeh. Kader Richtlijn Water -  KANSEN 200                           243 121,67% + / + + / + + / + Lopende kansen worden benut 2.500                  542                       1.958               

Watersysteembeh. Nota Ruimte Middelen 897                           436 48,58% + / + + / + + / + getemporiseerd ivm afstemming nabije projecten 3.940                  731-                       4.670               

Watersysteembeh. Synergieproject KRR 567                           700 123,44% + / + + / + + / + Goed op koers, exclusief slibvang 6.761                  1.682                    5.079               

Watersysteembeh. Kader Richtlijn Water   450                           167 37,09% + / + + / + + / + Op koers, in 2014 en 2015 komt de piek 5.056                  388                       4.668               

Watersysteembeh. CAW Datacommunicatie en telemetrie 850                           287                  33,75% + / + + / + + / + Het project is later gestart, loopt  binnen de planning. 2.850                  331                       2.519               

Watersysteembeh. 3.100                        3.859               124,48% + / + + / + + / + enkele projecten verliepen gunstiger als gepland. 29.617                25.026                  4.590               

Watersysteembeh. Synergieproject KRW Ouwenaar 1.100                        2.513               228,47% + / + + / + + / +
Het gaat sneller als gepland. Goed op koers. We blijven 
binnen het totale budget.

8.608                  2.276                    6.332               

Watersysteembeh. 1.680                        1.901               113,16% + / + + / + + / + een project is sneller verlopen als gepland 14.735                14.071                  664                  

Programma zuiveringsbeheer

Zuiveringsbeheer Rwzi Utrecht - Instandhoudingsplan 2.000                        1.311               65,55% + / +  +/- + / +
Door langere levertijd van gasmotoren en het nog niet 
uitvoeren van de effluentmaatregelen verschuift een 
gedeelte van de realisatie naar 2014. 

5.730                  1.882                    3.848               

Groot onderhoudsplan Regionale 
Waterkeringen

Groot onderhoudsplan Kunstwerken

Groot onderhoudsplan Oevers

Bedragen zijn in duizenden euro’s 
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Bijlage 5: Rapportage watergebiedsplannen 
Voortgangsrapportage        
 
Programma:  Watergebiedsplannen 
Peildatum:  1 januari 2014 
Bestemd voor: AB 
Van:   WSB, IB, MO. 
Versiedatum:  14 februari 2014 
Uitgangsituatie: AB/DB krediet en looptijden per 2 oktober 2013 (AB-besluit) 
 
Symbolen en definitie: 
+/+ Goed, op schema 
+/- Voldoende, niet op schema maar niet kritisch 
-/- Onvoldoende, niet op schema en kritisch 
 
Voortgang watergebiedsplannen: 
 

Tijd Geld Kwaliteit & realisatie Watergebiedsplan Jaar 
besluit 
AB   

oor- 
deel 

uit-
loop

oor-
deel

prognose
tekort
(mln)

uit- 
gave1) 

 

doel-
realisatie 2) 

kwaliteit
(proces en 

product)
Zegveld & Oud-
Kamerik 

2005 +/+ 0 jaar +/+ 0 78% 80% +/+

Kamerik & Kockengen 2007 +/+ 0 jaar +/+ 0 56% 55% +/+
Kromme Rijn & ARK 2008 +/+ 0 jaar +/+ 0 95% 95% +/+
Langbroekerwetering 2008 +/+ 0 jaar +/+ 0 34% 35% +/+
Groenraven Oost & 
Maartensdijk 

2008 +/+ 0 jaar +/+ 0 52% 60% +/+

Linschoterwaard 2011 +/- 0 jaar +/+ 0 1% 1% +/+ 

 Totaal   53% 54%  
1) Ten opzichte van krediet. 2) Werkelijk gerealiseerd in het veld. 

 
 

Toelichting en risico’s in het algemeen en per watergebiedsplan (als aan de orde): 
 

Watergebiedsplan Toelichting Risico 
Algemeen  Op 2 oktober 2013 heeft het AB besloten het 

totale krediet voor de watergebiedsplannen te 
verhogen met 10,5 mln euro en in totaal voor 3 
mln euro op maatregelen te bezuinigen; tevens 
zijn looptijden verlengd. 
Dit leidt er toe dat alle scores, ten opzichte van 
de nieuwe ‘baseline’ op dit moment ‘goed’ zijn. 

 €5,0 mln  op een totaal krediet 
van €64,7 mln. 

Zegveld & Oud-
Kamerik 

 Voor het onderdeel Oud-Kamerik heeft het AB 
op 2 oktober 2013 een projectplan en 
peilbesluit vastgesteld. 

 Twee partijen hebben beroep aangetekend bij 
de bestuursrechter. 

 €0,7 mln op het extra krediet van 
€2,9 mln. 

 
 Vertraging of stoppen van 

uitvoering. 
Kamerik & 
Kockengen 

 Onderhandelingen met individuele 
belanghebbenden kosten veel tijd. 

 Uitloop van projectduur. 
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Bijlage 6: Subsidies 
 
Algemeen 
Onderstaand treft u een aantal tabellen waarmee verslag wordt gedaan over de actuele subsidies. De 
indeling van onderstaande tabellen is gebaseerd op de fase waarin de subsidies zich bevinden. Deze fasen 
zijn achtereenvolgens: 
 Ontvangen subsidiebeschikkingen; 
 Ingediende/ lopende subsidieverzoeken; 
 Subsidiekansen in onderzoek; 
 Afgewezen en stopgezette subsidie-ideeën; 
 Afgewikkelde subsidiebedragen. 
  

 
Subsidies 2013 (stand tot en met 31 december 2013) 
Algemeen 
 
 

Onderstaand treft u een aantal tabellen waarmee verslag wordt gedaan over de 
actuele subsidies. Deze indeling in tabellen is gebaseerd op de fase waarin de 
subsidies zich bevinden. Deze fasen zijn achtereenvolgens: 
 Ontvangen subsidiebeschikkingen; 
 Ingediende/ lopende subsidieverzoeken; 
 Subsidiekansen in onderzoek; 
 Afgewezen en stopgezette subsidie-ideeën; 
 Afgewikkelde subsidiebedragen. 

 
 
Tabel 22 - Overzicht ontvangen subsidie beschikkingen 2013 (aantal 4 stuks) 
 

 
Naam project                                                Regeling                                                        Bedrag 

Vispasseerbaar maken sluis Wijk bij 
Duurstede 
 

ILG/Synergie €          76.323 

Natuurontywikkeling oevers Kromme Rijn 
(fase 2) 

ILG/Synergie €        222.820 

Renovatie Goejanverwellesluis en 
heulbrug te Hekendorp;  
- verhoging subsidie deel sluis 

ILG/POP2 €          80.000 

Verbinding Gooyerwetering  
(ophoging beschikking tot € 416.607) 

POP2 €          55.438 

 Totaal €       434.581     

Bedragen in euro’s 

 
Tabel 23 - Overzicht ingediende/lopende subsidie verzoeken 2013 

 
Naam project                                                Regeling                                                        Bedrag 

Kavelruil Achttienhoven Projectsubsidie provincie Zuid Holland €           72.600 

Aanleg natuurvriendelijke oevers 
Kromme Rijn (fase 4): Van Dijk 
 

ILG/AVP €         150.000 

 Totaal €        222.600 

Bedragen in euro’s 
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Tabel 24 - Subsidiekansen in onderzoek (initiatiefase) in 2013 
 

 
Naam project                                                Regeling                                                        Bedrag 

Aanleg natuurvriendelijke oevers 
Kromme Rijn : Melkwegwetering 
 

ILG/AVP €          40.000 

Aanleg natuurvriendelijke oevers 
Kromme Rijn (fase 3): Odijk/Bunnik 
 

ILG/AVP €        840.000 

Verdrogingbestrijding 
Langbroekerweteringgebied 
 

Programmasubsidie provincie Utrecht €        830.000 

Zoekgebieden nog nader te bepalen 
(Blokhoven, Eiland van Schalkwijk, GHIJ) 
 

Gebiedsontwikkelingsprogramma 
provincie Utrecht (nieuwe regeling) 

       onbekend 

Opwekken zonne-energie binnen  HDSR 
 

SDE+ Ca. € 40.000 -     
€ 60.000 

Vrijval Nota ruimte middelen Nota Ruimte Middelen provincie Utrecht        onbekend 
  €    1.710.000 

Bedragen in euro’s 

 
vanuit de (Rijk/Provinciale) KRW synergie reservering  
 
 

Tabel 25 -  Afgewezen en stop gezette subsidie-ideeën  2013 
 

Naam project                                                Regeling                                                        Bedrag 

Renovatie Goejanverwellesluis en 
heulbrug te Hekendorp ; 
- vervallen subsidie onderdeel heulbrug 

ILG/POP2 €          80.000

 Totaal €          80.000 
Bedragen in euro’s 
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Tabel 26 -  afgewikkelde  subsidies 2013 
 

 
Naam project                                                Regeling                       Beschikking      Vaststelling 

Olivijnfilters: CO2 afvang in 
Olivijnhoudende zandfilters in 
R.W.Z.I.'s (onderzoeksproject lopend 
via de exploitatie) 

Stimuleringsregeling, 
Duurzaamheid, Energie 
en Klimaat provincie 
Utrecht 
 

€          214.997 €        142.872 

Verbeteren KAM managementsysteem ESF €            18.000 €          18.000 

Restauratie en renovatie van de 
bijgebouwen dijkhuis Jaarsveld 

Parelfonds provincie 
Utrecht 

€          300.000 €        244.862 

Restauratie en renovatie van de 
bijgebouwen dijkhuis Jaarsveld 

ILG €         135.000 €       101.722 
 

Uitvoering afkoppelproject Heuvelrug 
(Rhenen en Utrechtse Heuvelrug) 

Stimuleringsregeling, 
Duurzaamheid, Energie 
en Klimaat provincie 
Utrecht 
 

€          103.000 €        103.000 

Vervangen en uitbreiden wagenpark Proeftuin Duurzame 
Mobiliteit 

€            99.000 €          99.000 

Verbreden Nachtsloot ILG/AVP €            50.000 €         50.000 

  €         919.997 €       759.456 
Bedragen in euro’s 

 
Toelichting afgewikkelde subsidies bij relevante afwijkingen. 
 
Olivijnfilters: CO2 afvang in Olivijnhoudende zandfilters in RWZI.'s 
Het project is goedkoper uitgevoerd dan geraamd.  
Verklaring voor het verschil tussen het geraamde, en werkelijk uitgegeven project-bedrag: 
• de bouw van de filterkolom is aanzienlijk goedkoper uitgevallen dan geraamd.  
• de analysekosten zijn door beide waterschappen uitgevoerd via het reguliere analyseprogramma op de 
rwzi's. Besparing: € 6.545,-; 
• Grontmij heeft bij aanvang van fase 2 (bouwbegeleiding en opstart van de filterkolom) meer uren besteed 
dan begroot, daar staat tegenover dat vanwege de vroegtijdig door brand verwoeste filterkolom, het tweede 
deel van fase 2 verkort is uitgevoerd. Besparing- €5.016,-; 
• Niet uitvoeren van fase 3. Besparing: € 5.950,-. 
 
Totaal minder uitgegeven dan geraamd: € 39.549,-. De projectkosten komen hiermee op € 175.448,-. 
 
Voor de door brand verwoeste filterkolom is verzekeringsgeld ontvangen. Vanwege de teleurstellende 
resultaten is besloten dit geld niet te besteden aan nieuwbouw van de filterinstallatie. Besparing: € 32.576,-. 
Omdat dit geld door HDSR is ontvangen, wordt dit bedrag in mindering gebracht op het te declareren 
bedrag. Totaal bij Provincie Utrecht te declareren bedrag bedraagt derhalve € 142.872,- . 
 
Restauratie en renovatie van de bijgebouwen dijkhuis Jaarsveld 
De werkelijke kosten zijn lager dan de kosten bij de subsidieaanvraag. Daarnaast is een correctie 
doorgevoerd vanwege de belaste verhuur van het dijkhuis en de bijgebouwen (respectievelijk €46.524 en 
€18.100,67). De btw op de projectkosten is verrekend, waarmee ook de subsidiabele kosten verlaagd zijn. 
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Aan de leden van het Algemeen Bestuur 

van Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden  

Postbus 550 

3990 GJ HOUTEN 

5 mei 2014 M.H.M.J. Verbruggen MSc 3113609020/ 

Concept accountantsverslag van Waterschap Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 

- 

 

Geachte leden van het Algemeen Bestuur, 

Hierbij ontvangt u het concept accountantsverslag over het boekjaar 2013. Dit verslag geeft onze belangrijkste 

bevindingen weer.  

Wij hebben de jaarrekening 2013 van Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hierna: HDSR), 

opgesteld onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks bestuur, gecontroleerd. Wij zijn voornemens bij de 

jaarrekening 2013 een controleverklaring te verstrekken.  

In het bijgevoegde accountantsverslag treft u een analyse aan van uw vermogen en resultaat. Vervolgens zijn onze 

controlebevindingen samengevat.  

Wij hebben dit accountantsverslag op 16 april besproken met de heren Kromwijk, Dankaart en Van der Moolen, 

mevrouw Goedhart en mevrouw Lekkerkerker van uw waterschap.  

Hoogachtend, 

Deloitte Accountants B.V.  

M.C.J.M. Bekker RA  
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1. Inleiding 

1.1. De opdracht die u ons hebt verstrekt 

Binnen het kader van een meerjarige overeenkomst tussen uw waterschap en Deloitte Accountants 

B.V. tot het controleren van uw jaarrekening worden elk jaar de onderlinge afspraken bevestigd door 

middel van een opdrachtbevestiging. Met deze opdrachtbevestiging met kenmerk  

3100104064/1380/opdr/ws13 van 20 september 2013 heeft u ons op meer gedetailleerde wijze 

opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekening 2013. 

Gezamenlijke risicoanalyse als basis 

Onze controle start met het maken van een analyse van de risico’s waar u als waterschap mee te 

maken heeft. Deze risicoanalyse zien wij als een gezamenlijke actie van ons controleteam en 

vertegenwoordigers van uw waterschap (bestuur en management) en maakt deel uit van ons  

pre-auditgesprek. Het doel hiervan is op basis van gezamenlijke kennis van uw organisatie en uw 

omgeving en branche tot een zo volledig en bruikbaar mogelijke risicoanalyse te komen, die als basis 

voor verdere controlewerkzaamheden zal dienen. Het gaat hierbij om de externe risico’s en de 

risico’s in de bedrijfsvoering. Bij deze inventarisatie zal de focus liggen op de risico’s in de voor de 

jaarrekening relevante processen.  

Onze risicoanalyse en daarop gebaseerde controleaanpak richten zich niet uitsluitend op de 

jaarrekening zelf, maar ook op het systeem van interne beheersing. Hoe beter dat systeem 

functioneert, hoe meer zekerheid er bestaat dat betrouwbare informatie wordt opgeleverd, zowel 

tussentijds als bij de jaarverantwoording. Omdat deze interne beheersing het gehele jaar goed dient 

te functioneren, hoeven wij met de aanvang van onze controle niet te wachten totdat de jaarrekening 

gereed is. Onze controle vindt daarom voor een belangrijk deel reeds in de tweede helft van het 

boekjaar plaats. Wij onderzoeken tijdens de interim-controle de proces- en programmarisico’s, om te 

bepalen of hierin voldoende beheersmaatregelen (de AO/IC) zijn getroffen. Het product van deze 

fase van de controle is een managementletter met daarin, wanneer dit aan de orde is, opgenomen 

verbeterpunten ten aanzien van de interne beheersing. De interim-controle is uitgevoerd in 

september 2013.  

Bij de jaarrekeningcontrole stellen wij vast of de jaarrekening is opgesteld volgens de geldende 

verslaggevingsvoorschriften, hoofdstuk 4 van het Waterschapsbesluit en de Regeling 

beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen (RBVW), of de door u opgestelde 

jaarrekening een getrouw beeld geeft en of de baten en lasten en balansmutaties rechtmatig tot 

stand zijn gekomen. Ook stellen wij vast dat de posten in de jaarrekening adequaat zijn toegelicht. 

Onze controle houdt niet in dat wij alle posten controleren. Onze aanpak heeft als doel om 

belangrijke onjuistheden en/of onrechtmatigheden te ontdekken, rekening houdend met de 

materialiteitsgrenzen zoals vastgelegd in het door uw Algemeen bestuur vastgestelde 

Controleprotocol. 
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Het product van de jaarrekeningcontrole is de controleverklaring bij de jaarrekening en dit 

voorliggende accountantsverslag. 

Proces jaarrekeningcontrole 2013 

Wij zijn op 3 maart 2014 gestart met de controle van de jaarrekening 2013. Bij aanvang van de 

jaarrekeningcontrole was de ter controle aangeboden concept-jaarrekening nog niet volledig.  

De belangrijkste bevindingen vanuit onze controle en de daaraan gekoppelde adviezen hebben wij in 

dit verslag opgenomen. 

1.2. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de Nederlandse Beroepsorganisatie 

van Accountants (het NBA) opgenomen in de ‘Nadere Voorschriften inzake onafhankelijkheid van de 

openbaar accountant’ (hierna: NVO) en vormen een belangrijk onderdeel van het ‘normenkader’ 

waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de NVO is binnen de organisatie van 

Deloitte ingebed. 

Op basis van onze toetsing aan het ‘normenkader’ concluderen wij dat onze onafhankelijkheid als 

certificerend accountant bij HDSR in 2013 voldoende is gewaarborgd
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2. Uw vermogen en resultaat 

In de volgende paragrafen geven wij een analyse van het resultaat en het vermogen van het 

waterschap.  

2.1. Reservepositie van uw waterschap neemt toe 

In het Waterschapsbesluit en de RBVW, de verslaggevingsregels van waterschappen, wordt een 

duidelijk onderscheid gemaakt tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Alle baten en 

lasten dienen via de programmarekening te lopen. Er mogen geen baten of lasten rechtstreeks in 

het eigen vermogen worden gemuteerd.  

De mutaties in het eigen vermogen vinden plaats door middel van de resultaatbestemming. Het 

resultaat vóór bestemming bedraagt € 36.085.000 voordelig. Per saldo is tussentijds al                   

€ 38.593.000 aan de reserves toegevoegd, zodat het uiteindelijke nog te bestemmen jaarresultaat 

€ 2.508.000 nadelig bedraagt. Dit bedrag is afzonderlijk vermeld binnen het eigen vermogen in de 

balans. 

In het hiernavolgende overzicht hebben wij de mutaties in de reserves schematisch weergegeven 

(x € 1.000):  

Ontwikkeling eigen vermogen 2013 

Stand van de reserves per 1 januari 31.905 

  

Tussentijdse resultaatbestemming boekjaar 38.593 

Nog te bestemmen resultaat bij jaarrekening -/-2.508 

Rechtstreeks eigen vermogensmutatie i.v.m. liquidatie MRB -/- 1.027 

Totaal (= resultaat vóór bestemming) 35.058 

  

Stand per 31 december 66.963 

De reserves van uw waterschap zijn in 2013 met een bedrag van € 35.058.000 (€ 36.085.000 - 

1.027.000) toegenomen. Dit komt overeen met het positieve resultaat voor bestemming. Hieraan 

zijn echter nog wel toekomstige verplichting verbonden inzake het beheer en onderhoud van de 

gekanaliseerde Hollandse IJssel. Hiervoor heeft uw organisatie een bestemmingsreserve gevormd 

voor € 38,4 miljoen.  
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Daarnaast heeft een rechtstreekse eigenvermogensmutatie plaatsgevonden waarbij € 1.027.000 

onttrokken is aan de bestemmingsreserve muskusrattenbeheer. Deze vermogensmutatie is 

ingegeven door de liquidatie van de oude gemene rekening muskusrattenbeheer t/m 2011. Deze 

onttrekking is als rechtstreekse eigenvermogensmutatie verwerkt omdat deze gelden niet in de 

exploitatie van HDSR thuishoren aangezien het gelden van derden betreffen. Het saldo van de 

nieuwe samenwerking gemene rekening Muskusrattenbeheer is opgenomen onder de overlopende 

passiva.  

De omvang van uw reserves bedraagt ultimo 2013 circa 21,8% van het balanstotaal (in 2012 circa 

10,4 % van het balanstotaal). De direct beschikbare weerstandscapaciteit in de vorm van vrij 

beschikbare en vrij aanwendbare (algemene) reserves van HDSR is in 2013 afgenomen en 

bedraagt € 30,4 miljoen (voor resultaatbestemming) ten opzichte van € 33,9 miljoen ultimo 2012. 

Het weerstandsvermogen kan niet los worden gezien van de risico’s. Het berekende profiel van de 

risico’s is de optelsom van alle door uw Dagelijks bestuur benoemde risico’s (zie paragraaf 

Weerstandsvermogen in uw jaarverslag). Uw waterschap heeft begin 2014 de grote financiële 

risico’s herijkt. Het berekende profiel van de risico’s toont een benodigde algemene reserve van      

€ 12,3 miljoen. Op basis hiervan kwalificeert uw weerstandsvermogen als uitstekend op basis van 

uw eigen normen.  

In een situatie van voldoende financiële manoeuvreerruimte is deze benadering meestal wel 

toereikend. In de huidige tijd met tal van onzekerheden is het gewenst om de risico’s beter te 

preciseren. Het komt er nu op aan beter in beeld te brengen wat de kans is dat een risico zich 

daadwerkelijk zal voordoen, bijvoorbeeld door te werken met scenarioanalyses, en beter te sturen 

op het voorkomen van risico’s. Dit laatste is mogelijk door gerichte beheersingsmaatregelen te 

nemen. Alleen op deze wijze kunt u de meest waarschijnlijke “pijn” zichtbaar maken. 

2.2. Het jaarrekeningresultaat bedraagt € 36,1 miljoen 
voordelig 

Het feitelijke saldo van baten en lasten in een jaar wordt weergegeven als resultaat vóór 

bestemming. Daarnaast kent een waterschap ook het resultaat ná bestemming. Dit is het resultaat 

vóór bestemming plus of min de tussentijdse resultaatbestemmingen. Deze bestemmingen bestaan 

uit het saldo van in de loop van het jaar gedane onttrekkingen uit reserves en de tussentijdse 

stortingen in reserves.  

De stortingen in dan wel onttrekkingen aan reserves vinden plaats op basis van door u genomen 

besluiten. Het resultaat ná bestemming is dus mede het gevolg van bestuurlijke besluitvorming.  
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Concreet betekent dit voor uw waterschap het volgende. 

Exploitatieresultaat 2013 x € 1.000 

De totale lasten van het waterschap bedragen: 119.610  

De totale baten van het waterschap bedragen: 155.695  

Het overschot bedraagt (resultaat vóór bestemming)  36.085 

Gedurende het jaar heeft u al voor diverse zaken besloten 

gelden te reserveren. Dit betreft in 2013: 

39.133  

Tevens hebt u besloten tot het dekken van diverse uitgaven uit 

reserves. Over het boekjaar 2013 betreft dit: 

540  

Per saldo gedurende het jaar toegevoegd aan de reserves:  38.593 

Resultaat na bestemming (nadelig):1  -/- 2.508 

De exploitatie over 2013 laat een voordelig saldo voor resultaatbestemming van € 36,1 miljoen zien  

ten opzichte van een nadelig saldo van € 3,5 miljoen over 2012.  

Het positieve resultaat voor bestemming 2013 is beïnvloed door een aantal incidentele baten en 

lasten, conform paragraaf 5.2 uit uw jaarverslag. Het “genormaliseerde” resultaat voor bestemming 

2013 kan op hoofdlijnen als volgt worden berekend (x € 1.000):  

Resultaat voor bestemming  36.085 

Bijdrage Rijkswaterstaat Gekanaliseerde Hollandse IJssel 

Afrekening oude GR muskusrattenbestrijding 

-/- 37.400 

-/- 100 
 

 

Totaal incidentele baten in de jaarrekening 2013:  -/- 37.500 

Buitengebruikstelling activa 

Stopzetten project RWZI Nieuwegein 

Calamiteit Persleiding Houten 

Hoogwater als gevolg van overvloedig regenval 

 170 

220 

160 

140 

 

Totaal incidentele lasten in de jaarrekening 2013:  690 

Genormaliseerd resultaat voor bestemming 2013:   -/- 725 

Voor een uitgebreide analyse van het rekeningresultaat over het jaar 2013 verwijzen wij naar de 

toelichting op de exploitatierekening van de jaarrekening.  

                                                 

1 Resultaat na bestemming = nog te bestemmen resultaat 
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3. Controlebevindingen jaarrekening 2013 

3.1. Controleverklaring bij uw jaarrekening 

Wij zijn voornemens bij de jaarrekening 2013 van uw waterschap een controleverklaring te 

verstrekken.  

In dit hoofdstuk rapporteren wij u de belangrijkste bevindingen ten aanzien van de jaarrekening 

2013. De posten beneden de rapporteringstolerantie hebben wij niet afzonderlijk maar als totaal 

opgenomen. 

3.2. Waterschapsbelastingen 

De controle van de posten in de jaarrekening ten aanzien van de waterschapsbelastingen zijn nog 

onderhanden. Uw waterschap heeft nog geen verantwoording voorzien van controleverklaring 

ontvangen van uw gemeenschappelijke regeling BghU.  

3.3. Wet normering topinkomens 

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is met 

ingang van 2013 van toepassing en vervangt tegelijkertijd de Wopt (Wet openbaarmaking uit 

publieke middelen gefinancierde topinkomens). Doelstelling van de wet is te verhinderen dat 

instellingen in de publieke en semipublieke sectoren rechtens in staat zijn bovenmatige 

bezoldigingen toe te kennen. 

In de WNT is geregeld: 

 op welke organisaties de WNT van toepassing is; 

 wat onder een topfunctionaris wordt verstaan; 

 de hoogte van bezoldigingsmaxima aan topfunctionarissen. De algemene maximale 

bezoldiging mag voor een topfunctionaris niet meer bedragen dan € 228.599 per jaar 

(2013); 

 een verbod op bonussen of andere variabele beloningen aan topfunctionarissen; 

 een verbod op non-activiteitsregelingen voor topfunctionarissen; 

 een verbod op hoge beëindigingsvergoedingen aan topfunctionarissen. De maximale 

ontslagvergoeding is gelijk aan de som van de beloning en de voorzieningen ten behoeve 

van beloningen betaalbaar op termijn over de twaalf maanden voorafgaand aan de 

beëindiging van het dienstverband, maar niet meer dan € 75.000; 

 uniforme openbaarmakingsverplichtingen voor organisaties waarop de WNT van 

toepassing is. 

Ook indien de functie van topfunctionaris anders dan in dienstverband wordt vervuld, is de WNT 

van toepassing. Dus ook indien sprake is van detachering, inhuur als zzp’er e.d.  
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De WNT is voorts van toepassing op een interim-topfunctionaris, die zijn interim functie binnen een 

periode van 18 maanden, zes maanden of meer vervult. 

In de wet zijn overgangsbepalingen opgenomen betreffende bestaande beloningsafspraken.De 

externe accountant is belast met de controle op de naleving van de WNT door de organisatie. 

Overschrijding van de bezoldigingsnorm wordt aangemerkt als een onverschuldigde betaling, die 

door de topfunctionaris terugbetaald moet worden aan de instelling. Gebeurt dit niet, dan is Deloitte 

als accountant wettelijk verplicht om bij het ministerie melding te doen van deze onverschuldigde 

betaling. Wij hebben tevens een meldingsplicht indien u geen of onjuiste gegevens heeft 

gepubliceerd in de jaarrekening. 

Wij hebben vastgesteld dat de bezoldigingen over 2013 van HDSR niet strijdig zijn met de WNT en 

dat de jaarrekening 2013 van HDSR voldoet aan de publicatieverplichtingen van de WNT. 
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4. Ontwikkeling interne beheersing 

Vanwege onze controlestrategie om zo veel mogelijk te steunen op het zelfcontrolerend en 

zelfcorrigerend vermogen van HDSR én ons roulatieplan voor de controle van de 

bedrijfsprocessen, hebben wij als onderdeel van de jaarrekeningcontrole een interim-controle 

uitgevoerd.  

De interim-controle is primair gericht op de analyse en evaluatie van de interne 

beheersingsomgeving en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle. Het gaat hierbij 

onder meer om onderwerpen op het terrein van administratieve organisatie/interne beheersing 

(AO/IB), rechtmatigheid en tussentijdse informatievoorziening die van belang zijn bij een verdere 

verbetering van de bedrijfsvoering. Tevens heeft deze controle als doelstelling om 

aandachtspunten ten aanzien van de jaarrekening 2013 te signaleren en onder uw aandacht te 

brengen. 

Een kwalitatief goede bedrijfsvoering inclusief bijbehorende betrouwbare tussentijdse 

informatievoorziening is belangrijk omdat uw organisatie nu en in de komende jaren geconfronteerd 

wordt met vele ontwikkelingen waarop adequaat moet worden ingespeeld. De gevolgen van de 

economische crisis met de daaraan gekoppelde bezuinigingen zijn enkele van de ontwikkelingen 

die vragen om een vrijwel continue aanpassing en opwaartse bijstelling van de kwaliteit van de 

interne beheersing. 

Onze bevindingen, voortvloeiend uit de interim-controle, zijn vastgelegd in onze gedetailleerde 

managementletter van 7 november 2013 (kenmerk 3100104064/1583/ml/WW12). In deze 

managementletter hebben wij de volgende managementsamenvatting opgenomen.  

In 2013 zijn door uw organisatie verschillende stappen gezet om te komen tot een verdere 

ontwikkeling van de kwaliteit van de interne (financiële) beheersing, mede naar aanleiding van het 

rapport van BMC “Bouwen aan vertrouwen”. Belangrijke instrumenten zijn hierbij de verkorting van 

de periode waarover gerapporteerd wordt middels bestuursrapportages, nieuwe interne regelgeving 

inzake de beheersing van investeringskredieten en het intern controleplan 2013. Een groot aantal 

aanbevelingen is momenteel onderhanden. Niettemin hebben we kunnen vaststellen dat er op een 

constructieve wijze wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de interne (financiële) 

beheersing. Daarin zijn nog wel enkele belangrijke stappen te zetten welke wij onderstaand uiteen 

hebben gezet.  

Het betreft: 

 Het verantwoorden c.q. rapporteren over risico’s integreren in planning & control cyclus; 

 Verankering risicomanagement; 

 Tijdigheid verbijzonderde interne controles; 
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Het is een belangrijke uitdaging om continu een goed evenwicht te blijven vinden tussen de basis 

op orde houden en adequaat in te springen op de lopende en komende in- en externe 

ontwikkelingen. Focus en prioriteitenstelling zijn daarbij essentiële randvoorwaarden. 

In deze turbulente tijd, door enerzijds politieke ontwikkelingen maar ook economische en 

maatschappelijke ontwikkelingen, is het meer dan noodzakelijk dat de kwaliteit van de interne 

financiële beheersing van een voldoende niveau is én blijft zodat uw organisatie zich juist kan 

focussen op de belangrijkste dossiers c.q. ontwikkelingen.  

Tijdens de controle van de jaarrekening hebben wij geconstateerd dat HDSR aan de slag is gegaan 

met de genoemde aandachtspunten. Daarbij is het zo dat een deel van de aandachtspunten 

inmiddels zijn opgepakt. In de aanpak van de verbijzonderde interne controle voor 2014 wordt 

rekening gehouden met ons advies inzake de tijdigheid van de verbijzonderde interne controles.  
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Geen signalen van fraude 
bekend, wel vragen we 
aandacht voor periodiek 
uitvoeren van een 
frauderisicoanalyse. 

5. Frauderisico 

Van de accountant wordt op grond van de regels van de beroepsorganisatie (NBA) een 

professioneel-kritische houding verwacht ten aanzien van afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fraude in de jaarrekening. Ter invulling van deze professioneel-kritische houding zal de 

accountant een inschatting moeten maken van de frauderisico’s, zich een beeld moeten vormen 

van de maatregelen van interne beheersing die de organisatie heeft getroffen om mogelijke fraudes 

van materieel belang te voorkomen en moeten bezien of deze maatregelen effectief zijn. 

Als onderdeel van onze controle hebben wij de directie verzocht inzicht te geven in de eigen 

inschatting van het risico dat de jaarrekening een materiële afwijking zou kunnen bevatten als 

gevolg van fraude, in de aard, omvang en frequentie van deze inschattingen, het proces dat de 

directie daarbij hanteert, alsook de communicatie daarover met het personeel en met het 

toezichthoudend orgaan.  

Tijdens deze gesprekken heeft uw waterschap aangegeven zich bewust te zijn van frauderisico’s 

en voorbeelden gegeven van de manier waarop zij deze beheerst. Voorbeelden van deze interne 

beheersingsmaatregelen zijn onder andere het realiseren van controle technische functiescheiding 

in de financiële processen en het verder professionaliseren van de inkoopfunctie. 

We hebben daarnaast geconstateerd dat er een eerste aanzet is gemaakt om te komen tot een 

organisatie brede frauderisico-analyse. Wij adviseren u het maken en/of periodiek actualiseren van 

gerichte frauderisicoanalyses een zichtbaar onderdeel van de interne beheersingsomgeving te 

laten zijn en uit de administratie (notulen, bedrijfsplannen etc.) vastleggingen te laten blijken die het 

belang illustreren dat u hecht aan het vermijden en ontdekken van fraude. Uw organisatie beperkt 

hiermee het risico dat de interne beheersing kwetsbare plekken bevat die onopgemerkt blijven.  

De huidige economische ontwikkelingen kunnen voor bedrijven, instellingen en hun werknemers 

leiden tot verhoogde prikkels of gelegenheden tot het doen van of meewerken aan fraude. Gelet op 

het belang van een risicoanalyse die is toegespitst op de huidige economische ontwikkelingen en 

actuele interne beheersing adviseren wij u het proces van periodieke frauderisicoanalyses een vast 

onderdeel te laten uitmaken van het interne controlesysteem dat erop is gericht bedrijfsrisico’s te 

onderkennen, het belang en de waarschijnlijkheid daarvan in te schatten inschatten en het daarop 

toespitsen van de interne beheersing. 

Uit het door ons gehouden interviews en de uitgevoerde controlewerkzaamheden hebben ons geen 

signalen bereikt die een aanwijzing van fraude impliceren binnen HDSR. 
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6. Controle rechtmatigheid 

6.1. Een goedkeurend rechtmatigheidsoordeel bij de 
jaarrekening 2013 

Sinds de invoering van de rechtmatigheid bij de waterschappen geeft de accountant in de 

controleverklaring bij de jaarrekening niet alleen een oordeel over de getrouwheid maar ook over 

de rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties. Concreet betekent dit dat wij ook 

toetsen aan de relevante externe en interne wet- en regelgeving op het gebied van de door uw 

waterschap gevoerde financiële beheershandelingen.  

Wij hebben bij onze rechtmatigheidscontrole geen onrechtmatigheden geconstateerd. Het oordeel 

in de controleverklaring bij de jaarrekening 2013 ten aanzien van de rechtmatigheid is dan ook 

goedkeurend. 

6.2. Géén begrotingsonrechtmatigheid geconstateerd 

De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op de Waterschapswet en 

het Waterschapsbesluit en moeten door het algemeen bestuur zelf nader worden ingevuld en 

geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het financieel 

beheer ex artikel 108 van de Waterschapswet. Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet 

waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of 

dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het algemeen bestuur, zodat deze tijdig 

(binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen 

voor tijdige melding aan het algemeen bestuur van budgetoverschrijdingen heeft het risico in zich 

dat inbreuk wordt gemaakt op het budgetrecht van het algemeen bestuur. 

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota 2013 van het Platform 

Rechtmatigheid en is toegelicht in de notitie “Rechtmatigheid conform de nieuwe Waterschapswet” 

van de Unie van Waterschappen. De belangrijkste inhoudelijke aanpassing betreft de vaststelling 

dat het overschrijden van de begroting altijd onrechtmatig is, maar niet in alle gevallen hoeft te 

worden meegewogen in het accountantsoordeel. Essentieel is dat het algemeen bestuur nadere 

regels kan stellen wanneer kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct 

gerelateerde opbrengsten (1), kostenoverschrijdingen passend binnen het beleid (2) en 

kostenoverschrijdingen bij openeinderegelingen (3) moeten meewegen bij het oordeel van de 

accountant.  

In die gevallen dat het algemeen bestuur geen nader beleid stelt, geldt het uitgangspunt dat deze 

kostenoverschrijdingen door de accountant niet worden betrokken bij de beslissing of al dan niet 

een goedkeurende controleverklaring kan worden afgegeven.  
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Deze kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen. 

In de toelichting op de exploitatierekening naar kostendragers (4.2) is een analyse van 

begrotingsafwijkingen opgenomen.  

In dit accountantsverslag rapporteren wij eventuele kostenoverschrijdingen, waarvan het dagelijks 

bestuur in de jaarrekening moet aangeven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd. Extra lasten 

die worden gemaakt omdat extra opbrengsten daarvoor de ruimte bieden terwijl deze extra lasten 

niet direct zijn gerelateerd aan de extra opbrengsten en waarbij het algemeen bestuur nog geen 

besluit heeft genomen over de aanwending van deze extra opbrengsten, zijn onrechtmatig. 

In totaal heeft uw waterschap € 120,2 miljoen aan lasten begroot (na wijziging), tegenover € 119,6 

miljoen werkelijke lasten. Aan baten had uw waterschap een bedrag van € 115,2 miljoen begroot, 

tegenover € 155,7 miljoen werkelijke baten.  

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet gekeken worden naar de netto 

lastenoverschrijdingen per programma. Op basis van de ‘Exploitatierekening naar programma’s’ uit 

de jaarrekening blijkt dat er voor 2013 begrotingsoverschrijdingen op de lasten zijn te constateren. 

Het betreft overschrijdingen op het programma voldoende water. De overschrijdingen ten opzichte 

van de begroting worden veroorzaakt door de rentetoerekening. Hier staat een onderschrijding op 

het programma zuiveringsbeheer tegenover.  

Wij verwijzen voor een inhoudelijke en meer specifieke analyse van de afwijkingen tussen de 

realisatie en de begroting na wijziging naar de toelichting in de jaarrekening, waarin een analyse 

van deze afwijkingen is opgenomen.  

Er zijn geen kostenoverschrijdingen welke als onrechtmatig worden aangemerkt en op grond van 

de Kadernota 2013 van het Platform Rechtmatigheid meetellen voor het accountantsoordeel.  
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7. Tot slot 

Wij gaan ervan uit met deze rapportage een bijdrage te hebben geleverd aan de verdere 

ontwikkeling van uw organisatie. Wij zijn graag bereid onze bevindingen mondeling toe te lichten. 

Met vriendelijke groet, 

Deloitte Accountants B.V. 

 

 

 

M.C.J.M. Bekker RA 
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Onderwerp Uw kenmerk

Managementletter 2013 -

Geachte eden van hot dagelijks bestuur, geachte heer Miedema,

Als onderdeel van do controlo van do jaarrekening 2013 van Hoogheemraadschap Do Stichtse Rijnlanden hebben

wij eon analyse en evaluatie uitgevoerd van do interno beheersingsomgeving en de daarin opgonomen maatrogelen

van interne controle. In dozo rapportago zijn do bevindingen on aanbevelingen opgenomon die voortvloeien uit do
door ons uitgevoerde analyse on ovaluatie van do intorne bohoorsing binnen uw hooghoomraadschap.

Vollodigheidshalvo merkon wij op dat onzo analyse en evaluatie is uitgovoord in hot kader van do door u vorstrekte

opdracht tot controle van do jaarrokening. Do geselecteordo werkzaamhoden zijn afhankelijk van do door do

accountant toegepasto oordeelsvorming, met inbegrip van hot inschatton van do risicos dat do jaarrekening eon
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraudo of fouten. Bij hot maken van deze risico-inschattingen

noomt do accountant do interne behoersing in aanmerking die relevant is voor hot opmaken van do jaarrokening en
voor hot getrouwo beeld daarvan, gericht op hot opzotten van controlewerkzaamheden die passend zijn in do

omstandigheden. Doze risico-inschattingen hebben echter niot tot doel eon oordeel tot uitdrukking te brengen over

do effectiviteit van do intorne beheersing.

Hiordoor is onze analyse en ovaluatie beperkter dan dat doze zou zijn gewoest in hot kader van eon opdracht tot hot

geven van eon oordeel omtrent do opzet, hot bestaan, de offectiviteit on do efficiency van do intorno behoersing als
geheel en bostrijkt daarom niot noodzakelijkorwijze alle in do interne organisatie vervatte tekortkomingen.

Do bevindingon on aanbevelingon dionen te worden gelezen als constructiove aanwijzingon voor het management

als onderdeel van het continue proces van hot veranderen en verbetoren van do intorne boheorsingsomgoving en do
kwaliteit van do jaarrokoning 2013.

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de ‘Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Member of
Nederland, November2011 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van Deloitte Touche Tohmatsu Limited
toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24362853.
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Indien deze managementletter nog vragen overlaat, zijn wij graag bereid dit rapport nader toe to Iichten. Uiteraard
kunnen wij u van dienst zijn bij do implementatie van de adviezen. U kunt hiervoor contact opnemen met

ondergetekende of mevrouw M(onique) Verbruggen MSc.

HoogaGhtend,

DeloitteAqcountantsB.V.

N)
M.C.J.M. Bekke>J4’A
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1. Managementsamenvatting

1.1 Ineiding

Wij hebben conform uw opdracht, als ondordeel van de controle van de jaarrekening 2013, do interim-controle

voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hierna afgokort tot HDSR) uitgevoerd.

Deze controle is primair gericht op de analyse en evaluatie van de interne beheersingsomgeving en de daarin

opgenomen maatregelen van interne controle. Het gaat hierbij onder meer

om ondorwerpen op het terrein van administratieve organisatie/interne “De highlights van

beheersing (AO/IB), rechtmatigheid en tussentijdse informatievoorziening die onze interim controle:

van belang zijn bij een verdere verbetering van de bedrijfsvoering. Tevens focus op verdere

heeft doze controle als doelstelling om aandachtspunten ten aanzien van de verbeteringen in uw

jaarrekening 2013 to signaleren en onder uw aandachtte brengen. bedrijfsvoering”

4
Een kwalitatief goede bedrijfsvoering inclusief bijbehorende betrouwbare

tussentijdse informatievoorziening is belangrijk omdat uw organisatie nu on in de komende jaren goconfronteerd

wordt met vole ontwikkelingen waarop adequaat moet worden ingespeeld. De gevolgen van de economische

crisis met de daaraan gekoppelde bezuinigingen zijn enkele van de ontwikkelingen die vragen om een vrijwel

continue aanpassing en opwaartse bijstelling van de kwaliteit van do inteme beheersing.

1 2 Samenvatting kwahteit interne (financiëe) beheersing

In 2013 zijn door uw organisatie verschillonde stappen gezet om to komen tot eon verdere ontwikkeling van de

kwaliteit van do interne (financiële) beheersing, mode naar aanleiding van hot rapport van BMC “Bouwen aan

vertrouwen”. Belangrijke instrumenten zijn hiorbij de verkorting van do periode waarover gerapporteord wordt
middels bestuursrapportages, nieuwe interno rogelgeving inzake do beheorsing van investeringskredieton en het

intern controleplan 2013. Eon groot aantal aanbevelingen is momenteel onderhanden. Niettemin hebben we

kunnen vaststellen dat er op eon constructieve wijzo wordt gewerkt aan do verdero ontwikkeling van do intorne

(financiële) boheersing. Daarin zijn nog wel enkele belangrijke stappen te zetten welke wij onderstaand uiteen

hebben gezet.

Het betreft:

• Het verantwoorden c.q. rapporteren over risico’s intogreren in planning & control cyclus;
• Vorankering risicomanagement;
• Tijdigheid verbijzonderde interno controles;

Hot is eon bolangrijke uitdaging om continu eon good evenwicht to blijven vinden tussen de basis op orde houden

en adequaat in te springen op do lopende en komende in- en oxterne ontwikkelingen. Focus en prioriteitenstolling

zijn daarbij essentiëlo randvoorwaarden.

In doze turbulente tijd, door enerzijds politioke ontwikkelingen maar ook economische en maatschappelijke

ontwikkelingen, is het moor dan noodzakelijk dat do kwaliteit van de interne financiële behoorsing van eon
voldoonde niveau is en blijft zodat uw organisatie zich juist kan focussen op de belangrijkste dossiers c.q.

ontwikkelingen.
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In paragraaf 2.2. rapporteren wij u de belangrijkste uitkomsten in de vorm van actes en prioriteitsteNing naar
aanleiding van onze interim-controle 2013. In het verlengde daarvan hebben wij in paragraaf 2.3. onze uitkomsten

naar aanleiding van onze beoordeling van de follow-up van onze adviespunten vanuit de controle 2012 voor u op
een nj gezet. Hierbij hebben wij de voortgang getoetst. Ult ons onderzoek blijkt dat de opvolging c.q.

implementatie van onze adviezen onderhanden is. Vanuit onze analyse van de interne beheersingsomgeving

adviseren wij u de met ‘hoge’ prioriteit aangemerkte ontwikkel- en aandachtspunten op korte termijn (vOOr het
opstellen van de jaarrekening) op te pakken. Ontwikkel- en aandachtspunten aangeduid als ‘middel’ verdienen
op de middellange termijn aandacht.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 hebben wij onze bevindingen naar aanleiding van onze interim-controle 2013 opgenomen. Hierbij
maken wij gebruik van het Management Control Systeem en zullen wij ingaan op de belangrijkste pijiers binnen
dit systeem en specifieke aandachtspunten. In hoofdstuk 3 hebben wij enkele voor u relevante ontwikkelingen
opgenomen. De jaarrekening en de voorbereidingen hiervoor zijn onderwerp van hoofdstuk 4.
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2. Interne beheersing van uw waterschap

2.1 Inleiding

Onze interim-controle heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de mate waarin de nterne controleomgeving van

HDSR bijdraagt aan een betrouwbaar gegevensverwerkend proces en een effectieve interne controle. Dit vormt

de basis voor de betrouwbaarheid van financiële informatie en verslaglegging. Wij maken daarbij onderscheid in

uw managementcontrolsysteem als geheel en de mate van beheersing van uw onderliggende processen.

Een managementcontrolsysteem is een samenhangend systeem van maatregelen en procedures voor de

besturing en beheersing van een organisatie gericht op het realiseren van de organisatiedoelstellingen en de

verantwoording hierover aan belanghebbenden. Wij beoordelen het managementcontrolsysteem aan de hand

van onderstaande figuur.

Management Control Systeem

Strategie & Structuur Planning & Control Methoden & Technieken

Strategie Act Plan Managementinformalie

Besturingsfilosofle Procesbeheersing

Organisatiestructuur Begroten! budgetten

Risicomanagernent IT Orngeving

Beoordeling TBV Check Do Verbijzonderde IC

V
Veranderproces: Kennis en mensen

* TBV = Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden.

In de volgende paragrafen zullen wij ingaan op de, in onze optiek, voor u belangrijkste elementen van het

management control systeem. Dit betreft procesbeheersing, managementinformatie, risicomanagement,

verbijzonderde interne controle en rechtmatigheid.

2.2 Procesbeheersing

In deze paragraaf geven wij per proces in een samenvatting welke maatregelen getroffen moeten worden in het

kader van de interne financiële beheersing van de processen. Al deze aandachtspunten zijn belangrijk voor het

op orde hebben van het financieel beheer en eveneens voor het tijdig en kwalitatief samenstellen van de

jaarrekening 2013.

Daarbij hebben wij onderscheid gemaakt tussen aandachtspunten die op korte termijn geregeld kunnen en

moeten worden (aangeduid met ‘hoge’ prioriteit waarbij significante tekortkomingen in de interne beheersing zijn

gesignaleerd), aandachtspunten die op de middellange termijn geregeld kunnen worden (aangeduid met middel’

prioriteit waarbij andere tekortkomingen in de interne beheersing zijn gesignaleerd) en aandachtspunten die op

langere termijn geregeld kunnen worden (aangeduid met ‘lage’ prioriteit waarbij andere tekortkomingen in de

interne beheersing zijn geconstateerd waar nadere actie te overwegen is).
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Bij de verbijzonderde interne controle over de periode tot en met mei hebben

nog geen verbijzonderde interne controles plaatsgevonden ten aanzien van de

volgende processen: treasury, kredieten, overige bijdragen, belastingen &

heffingen en memoriaalboekingen. Voor deze processen dienen nog

verbijzonderde inteme controlewerkzaamheden plaats te vinden over het gehele

jaar. Voor de overige processen dient de periode vanaf mel in de 2e en 38

interne audit betrokken te worden (naar verwachting bij jaarrekening 2013

gereed). In do periode augustus/september heeft de 2e interne audit

plaatsgevonden. Wij hebben vernomen dat de eindrapportage van deze

verbijzonderde interne controle in november gereed zal zijn. Derhalve hebben

wij bij onze interim-controle van de uitkomsten (nog) geen kennis genomen. Wij

adviseren u de rapportage over de tweede inteme audit te vervroegen zodat

deze gereed is voor beoordeling bij onze interim-controle.

Opvolging geven aan de bevindingen naar aanleiding van de uitgevoorde

verbijzonderde interne controles. Ten behoeve van onze jaarrekeningcontrole

heeft dit aandachtspunt een hoge poriteit (onderdeel van een continu

proces).

Controle op volledigheid van de personeelsdossiers aan de hand van een

checklist. Bij de verbijzonderde interne controle is vastgesteld dat de checklists

niet volledig worden ingevuld en dat niet alle dossiers compleet zijn (onderdeel

van een continu proces). Wij hebben vernomen dat inmiddels

herstelmaatregelen zijn genomen waardoor de volledigheid van de

personeelsdossier op orde is gebracht.

Opgemerkt dient te worden dat wij alleen die maatregelen hebben onderzocht die relevant zijn in het kader van

de controle van de jaarrekening.

: I

2

3

Hoog

Laag

Invulling geven aan de vereisten ingevolge de Wet Normering Topinkomens
Hoog

(WNT). Hoewel wij bij onze interim-controle geen specifieke bevindingen hebben

geconstateerd ten aanzien van de WNT hebben wij eon hoge prioriteit

toegekend aan c vanwege het felt dat het nieuwe regelr’ ‘-- betreft.

Wij hebben uw notitie “Beheersen en bewaken van kredieten van
5 nvt

investeringsprojecten” (nummer 715596) beoordeeld. De notitie is holder en do

vastgestelde wijzigingen c.q. afspraken voldoen aan de relevante regelgeving.

Wij hebben geen aanvullende opmerkingen/aanbevelingen ten aanzien van deze

notitie.

6 Bij de verbijzonderde interne controle is vastgesteld dat bij eon tweetal posten de Hoog
afschrijving niet correct verwerkt was. Wij vragen uw aandacht voor de administratieve

verwerking van de afschrijvingstermijnen en do uitsplitsing van investeringon naar de juiste

activacatogorie.

Wij hebben vernomen dat inmiddels een notitie inzake het afschrijvingsbeleid is opgesteld

en dat doze als voorstol wordt voorgelegcl aan hot Algemeen Bestuur.
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Naast de bevindingen in het kader van de interne financiële beheersing zijn er ook specifieke bevindingen die

betrekking hebben op de werkzaamheden die moeten plaatsvindon in het kader van het opstollen en controleren

van de jaarrekening 2013. Deze punten hebben wij afzonderlijk voor u opgenomen in hoofdstuk 4.

2.3 Follow up adviespunten vanuit controle 2012

In onze managementletter 2012 hebben wij u diverse adviespunten meegegeven. Bijgaand treft u eon overzicht

aan van de voortgang van implementatie. Dit betreft de stand van zaken tijdens onze interim controle (september

2013).

2 Een centraal contractenregister te realiseren en de centrale bewaking van Onderhanden

aanbestedingen_bij_de_inkoopadviseur te_plaatsen.

3 Het uniform inrichten van aanbestedingsdossiers Onderhanden

4 Procesbeschrijvingen opstellen voor alto ICT-processen Onderhanden

5 Het eerder opleggen van do “nog op te leggen kohieren” nd

6 Het intensiveren van interne controle op het knippen van verplichtingen’ Onderhanden

Voor de details inzake onze adviezen verwijzen wij u naar de managementletter 2012.

2.4 Managementinformatie

Do managomentinformatie bestaat onder meer uit 2 bestuursrapportages (BURAP) namelijk over de eerste drie
maanden en over het eerste half jaar. De bestuursrapportage wordt opgesteld ten behoeve van het algemeen
bestuur. In 2013 is de periodiciteit van do bestuursrapportage aangepast waarbij de periode waarover
gerapporteerd wordt is vorkleind.

De huidige informatievoorziening naar hot bestuur Iaat de voortgang van de activiteiten en van de belangrijkste

P1’s voor HDSR zion. Do financiële gevolgen van wijzigende omstandigheden, de realisatie ten opzichte van de
begroting en de prognoses tot hot einde van het jaar zijn hierin eveneens opgenomen.

In do bestuursrapportage is geen risicoparagraaf opgenomon. Wij adviseren u een dorgelijke paragraaf op to
nemen in de bestuursrapportago.

2.5 Risicomanagement

Volgons het Besluit begroting en verantwoording (BBVW) zijn waterschappen verplicht hun weerstandsvermogen,

het vermogen om risico’s financieel op te vangen, in kaart te brengen. Dit gebeurt bij uw organisatie in de
begroting en de jaarvorslag door middel van do paragraaf Weerstandsvermogen waarmee wordt voldaan aan het
gostelde in het Besluit begroting en vorantwoording (BBV).

Wij hebbon do inbedding van risicomanagemont in de planning- & controlcyclus tijdens onze intorim-controle

beoordeeld. In onze optiek is hot daarbij bolangrijk dat, naast do ‘statische’ kant van risicomanagemont, ook
aandacht wordt goschonkon aan de ‘dynamischo’ kant van risicomanagemont waarbij risicomanagement eon vast
onderdeel wordt van do (dagelijkse) bedrijfsvooring c.q. do planning- en controlcyclus en zodoonde het
risicobowustzijn binnen de organisatio wordt versterkt.

Procesbesc gen zo actueel en volledig mogelijk te houden. Onderhanden
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Het vertalen van de statische doelen naar de dagelijkse bedrijfsvoering levert in de praktijk vaak veel problemen

op. Sommige problemen zijn heel specifiek, maar een groot deel is voor veel organisaties vergelijkbaar, en

betreft:

• de afbakening en definitie van risicomanagement;

de organisatorlsche verankering in de processen en de interesse voor risicomanagement;

• de aandacht voor risicofactoren en de potentiele gevolgen daarvan voor de organisatie;

de vertaling van risico’s naar interne beheersingsmaatregelen.

Door de huidige economische omstandigheden en de opgelegde bezuinigingen zullen de risico’s in de toekomst
toenemen. Deze toename van (financiële) risico’s vragen om een adequaat risicomanagementproces waarmee

de risico’s en de impact daarvan voor het beleid en bedrijfsvoering intern actief gemonitord kunnen worden. In dat

kader adviseren wij u het onderwerp risicomanagement een hoge prioriteit te geven.

2.6 Verbijzonderde interne controle

Intern worden verbijzonderde interne controles uitgevoerd. Uitgangspunt voor deze controles is het interne

controleplan 2013. We hebben kennis genomen van dit plan en kunnen ons vinden in de controlewerkzaamheden
die daar zijn benoemd en toegelicht.

De basis en insteek van deze controles is adequaat opgezet. Verdere verbetering is mogelijk door invulling te
geven aan de volgende aandachtspunten:

• Expliciet aandacht besteden aan onderkende frauderisico’s per proces;

• Hoe wordt er om gegaan met geconstateerde fouten (uitbreiden steekproef, isoleren fout etc.);

De impact van de fouten op de gehele populatie (extrapolatie wanneer mogelijk);

Ten tijde van onze interim-controle 2013 hebben wij geconstateerd dat niet alle geplande controles zijn uitgevoerd
over de periode tot en met mel. Hierdoor worden uw bijsturingsmogelijkheden ten aanzien van deze processen

beperkt. Deze processen zullen bij de vervolgaudits voor het gehele jaar meegenomen moeten worden. Wij

adviseren u de verbijzonderde interne controle op deze processen op korte termijn ult te voeren. Naar

verwachting zijn alle geplande controles uitgevoerd en gereed voorafgaand aan de controle van de jaarrekening

2013.

2.7 Rechtmatgheid

Recentelijk is de Kadernota Rechtmatigheid 2013 door de Commissie BBV uitgebracht. Enkele belangrijke

aanvullingen ten opzichte van de kadernota 2012 betreffen:

- 3.2.4. De wet Fido, Schatkistbankieren, Ufdo en Ruddo;

- 3.2.5. Aanbestedingswet

- 3.2.6. Wet Markt en Overheid

- 3.2.7. Wet Normering Topinkomens

In de kadernota wordt een uiteenzetting gegeven van de belangrijkste kenmerken van de wetten en

de (eventuele) gevolgen in het kader van de rechtmatigheidscontrole. Daarnaast is in 2013 een

notitie van de commissie BBV gepubliceerd inzake de waardering van vastgoed. We vragen uw
aandacht voor de genoemde onderwerpen in deze nota en de notitie en de mogelijke impact op de

bedrijfsvoerlng van uw organisatie.

3100104064/1 583/ml/wwl 3/9



Deloitte.

3. Actuele ontwikkelingen

31 Wet normering bezoldiging topturictionarissen

Do Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is in november 2012

met algemene stemmen door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent dat het regime van do WNT per 1

januari 2013 is ingegaan. Eon nadere uiteenzetting van doze wet hebben wij opgenomen in de bijiage bij deze

managementletter.

Wij vragen u kennis to nomen van de belangrijkste wijzigingen naar aanleiding van de WNT. De consequenties

voor uw organisatie kunnen groot zijn. Graag treden wij met u in overleg hoe u doze wet verder vorm geeft en op
tijd do juiste en vollodige informatie in uw jaarrekening kunt opnemen.

3.2 Frauderisico-analyse

Als onderdeel van onze controlo en opvolging van communicaties over voorgaand boekjaar hebben wij do directie
verzocht inzicht te geven in de eigen inschatting van hot risico dat do

jaarrekening eon materiële afwijking zou kunnen bevatten als govoig van

fraude, in de aard, omvang en froquontie van doze inschattingen, het

proces dat do directie daarbij hanteert, alsook do communicatie Deloitte.

daarover met hot porsoneol on met hot bestuur.

Tijdens doze gesprokken heeft do directie aangegeven zich bewust to 4% h1
zijn van frauderisico’s en voorbeeldon gegeven van do manier waarop Ø
zij doze beheorst. We hebben daarnaast geconstateerd dat or eon

eersto aanzot is gomaakt om to komen tot eon organisatie brede

fraudorisico-analyso. Doze analyse zal nog verder vorm dienen to

krijgen on zion wij als een belangrijke en positieve ontwikkeling.

Do huidige economische ontwikkelingen kunnen voor bedrijven, On stcp al)ead!
FrauderiscoanaIyse

instollingen en hun werknemers leden tot verhoogde pnkkels of door directie &
gelogenhoden tot hot doen van of meewerken aan fraude. Gelet op hot roezichthoudend orgaarl

bolang van eon risicoanalyse die is toegespitst op do huidigo

economische ontwikkelingen en actuele interno beheersing attenderen

wij u op do goactualisoerdo folder Frauderisicoanalyse door directie en

toezichthoudend orgaan” en herhalen hot belang van periodioke

frauderisicoanalyses als vast onderdeel van hot interno controlosysteem

dat erop is gericht bodrijfsrisico’s to onderkennen, hot bolang en do waarschijnlijkheid daarvan in to schatten
inschatten en hot daarop toespitson van do intorne bohoorsing.
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3.3 Schatkistbankieren

In het wetsvoorstel van 8 februari 2013 is geregeld dat decentrale overheden in 2013 verplicht worden tot
schatkistbankieren. De belangrijkste elementen die voortvloeien uit deze wet zijn:

• Decentrale overheden krijgen op de deposito’s van het Rijk een rente vergoed, die gelijk is aan de

rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen, die ze op de markt aangaat.

• Derivaten en middelen uitzetten anders dan ten behoeve van de publieke zaak blijft toegestaan, mits er
sprake is van een ‘prudent karakter’ en de activiteiten niet zijn gericht op het genereren van inkomsten

door het open van overmatig risico.

• Er komt geen leenfaciliteit bij het Rijk voor gemeenten, provincies, waterschappen en
gemeenschappelijke regelingen. Het Rijk gaat ervan uit dat decentrale overheden lenen via de banken.

• Decentrale overheden mogen naast het schatkistbankieren bij het Rijk ook hun overtollige liquide

middelen uitzetten bij andere decentrale overheden. Uitlenen moet tegen een marktconform tarief.

Decentrale overheden mogen geen extra krediet op de kapitaalmarkt afsluiten om door te lenen, dit

mag alleen gebeuren met overtollige middelen.

De impact van de wetswijziging verschilt sterk per decentrale overheid, afhankelijk van de financiële positie.
We hebben begrepen dat uw waterschap inmiddels is aangesloten op schatkistbankieren. Wij adviseren u,

vanuit de verbijzonderde interne controle, kort aandacht te besteden aan de naleving van de belangrijkste

punten die volgen uit deze wet.
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4. Jaarrekening 2013

4.1 Actiepunten opstellen en controle van de jaarrekening 2013

in dit hoofdstuk benoemen wij alvast de be)angrijkste actiepunten voor uw organisatie voor het opstellen en de

controle van de jaarrekening 2013.

• De jaarrekening van uw waterschap moet voldoen aan de eisen ingevoige het Besluit Begroting en

Verantwoording. Wij verzoeken u een integrale check uitte voeren of de jaarrekening 2013 voidoet aan de

vigerende versiaggevingsvoorschriften. Wij zuilen u hiervoor tijdig checklists doen toekomen.

• Het opieveren van het dossier “Jaarstukken 2013” met daarin de informatie voigens de door ons opgesteide

lijst “Op te ieveren stukken jaarrekening 2013”. Wij zuilen deze iijst geruime tijd voorafgaand aan de

jaarrekeningcontroie verstrekken aan uw medewerkers.

• Afronden van de verbijzonderde interne controles en opsteiien van een overkoepelende eindrapportage.

• Aanvullende gegevensgerichte werkzaamheden door uw organisatie op de juistheid van de afschrijvingen.

• Het adequaat onderbouwen van de (mogeiijk te vormen) voorzieningen en afwaarderingen van activa (zie ook

de notitie waardering vastgoed van de commissie BBV).

4.2 Wijzigingen verslaggevingsregels m.i.v. 2014

Het ministerie van BZK heeft een aantal voorgesteide aanpassingen in de verslaggevingsregels opgenomen.

De wijzigingen treden in per 1 juli 2013. De gewijzigde regeis zuilen dan voor het eerst van toepassing zijn op de
begroting, meerjarenraming en de jaarstukken van het jaar 2014. Het betreft de volgende voorgestelde

aanpassingen (op hoofdiijnen):

Aanpassing overzicht van incidentele baten en iasten. Het overzicht dient per programma te worden

weergegeven en structureie toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden opgenomen in het

overzicht.

• Aanpassing paragraaf verbonden partijen. in de paragraaf verbonden partijen van de jaarrekening over jaar

worden tevens de cijfers uit de jaarrekening over jaar t van de verbonden partij opgenomen (indien niet

beschikbaar de conceptcijfers van jaar t of de iaatst beschikbare cijfers uit tussentijdse rapportages van jaar t).

Aanpassing paragraaf weerstandsvermogen. De naam wijzigt in paragraaf weerstandsvermogen en

risicobeheersing. in de paragraaf worden tevens scenario’s en beleidsmatige opties opgenomen waardoor de

risico’s beheerst kunnen worden.

• Naamgeving Bbv-bepalingen zijn aangepast. Begrippen resuitaat voor bestemmen en na bestemmen zijn

gewijzigd in totaai saido van baten en lasten en het geraamde resultaat.

Een compleet overzicht van de voorgestelde aanpassingen in de verslaggevingsregels - inclusief toelichting - is

opgenomen op pagina 131 tot en met 133 van de Meicirculaire Gemeentefonds 2013. Bovenstaande

aanpassingen in het BBV zijn ook van toepassing voor uw waterschap.
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5. Tot slot

Wij vertrouwen erop u met deze managementletter een bijdrage to hebben geleverde in de verdere verbeterng

van de kwaliteit van do interne (financiele) beheersing. Indien gewenst zijn wij graag bereid tot het geven van eon

nadere toeHchting. U kunt hiervoor contact opnemen met ondergetekende of mevrouw M.H.M.J. Verbruggen.

Hoogachtend,

Deloitte Accoun”tants By.

M.C.J.M. BekJ(RA

Bijiagen:

Bijage 1 — Opdracht

Bijlage 2- Wet Normering Topinkomens
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Bijlage 1: Opdracht

Opdracht controe van de jaarrekening 2013

Deloitte heeft de opdracht gekregen de jaarrekening 2013 van uw organisatie te controleren. Wij controleren

hiertoe zowel in de loop van het jaar (de interim-controle) als de jaarrekening 2013 zeff. De controles in de loop

van het jaar zijn in het bijzonder gericht op het beoordelen en toetsen van de administratieve organisatie en

interne beheersing (AO/IB), voor zover r&evant in het kader van de controle van de jaarrekening. Dit om vast te

stellen dat die voldoende basis vormen voor betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de financiële gegevens en

de toelichtingen die in de jaarrekening 2013 worden opgenomen.

Controlebenadering en risicoanalyse

De controlebenadering van Deloitte gaat ult van uw organisatiedoelen en de daaraan verbonden risico’s en

bijbehorende beheersingsmaatregelen zoals die bij u functioneren. Op grond van de uitkomsten van onze

risicoanalyse wordt een controleplan opgesteld, afgestemd op de geldentificeerde risico’s. Voor de uitkomsten

hiervan en de reikwijdte van onze werkzaamheden verwijzen wij u naar de aan u uitgebrachte

opdrachtbevestiging d.d. 20 september 2013.

In onze managementletter rapporteren wij naar aanleiding van onze interim-controle onze bevindingen en
daaraan gekoppelde adviespunten. Daarnaast zijn onze bevindingen in belangrijke mate bepalend voor de

omvang en diepgang van onze werkzaamheden die wij bij de jaarrekeningcontrole moeten uitvoeren teneinde de
gewenste zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening geen materiële fouten bevat.
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Bijlage 2: Wet Normering Topinkomens

De Wet Normoring Topinkomens (WNT) is met ingang van 2013 van toepassing en verbiedt organisaties met

topfunctionarissen in de (semi)publieke sector beloningen en ontslagvergoedingen overeen te komen hoger dan
de geldende WNT norm. Daarnaast is sprake van een openbaarmakingsverplichting voor aWe topfunctionarissen
en overige medewerkers die een bezoldiging genieten boven de geldende bezoldigingsnorm.

De bezoldiging van bestuurders en hoogste leidinggevenden mag niet uitstijgen boven een beloningsmaximum,

gebaseerd op 130 procent van het brutosalaris van een minister. Voor 2013 is dit bedrag bepaald op € 187.340,

vermeorderd met componenten voor onkostenvergoeding en het werkgeversdeel van het pensioen. Voor doze

componenten wordt uitgegaan van respectievelijk € 8.069 (wegens belastbare vaste en variabele

onkostenvergoedingen) en € 33.190 (wegens voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn).

Opgeteld bedraagt dit € 228.599. De ontslagvergoeding wordt overeenkomstig het regeerakkoord, gemaximeerd

op € 75.000.

De genoemde maxima van de norm gelden ook als do functie van bestuurder en/of hoogste leidinggevende wordt

vervuld door een functionaris die geen arbeidsovereenkomst heeft (bijvoorbeeld interim), mits dit in een periode

van achttien maanden voor moor dan twaalf maandon het geval is. Bij ovorschrijding van de norm (beloning en/of

ontslagvergoeding) zal hot bedrag dat boven de norm is uitgekoord als een onverschuldigde betaling worden

gezien. Dit betekont dat dit bedrag teruggevorderd kan gaan worden van de betreffende functionaris. Dit diont als

eon vordering in de jaarrekening opgenomen te worden verantwoord. Volgens do WNT zal in do jaarrekening de

beloning van (ex)topfunctionarissen moeten worden verantwoord. Indien sprake is van eon betaling boven do

norm zal dit moeten worden toogelicht. De verpHchting tot openbaarmaking geldt ook voor do beloning van

andero werknemers voor zover deze uitstijgt boven hot beloningsmaximum. Voorts wordt de melding bij BZK

gehandhaafd.
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