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Onderwerp: Bestuursrapportage 2014 nr. 1 Nummer: 819839 

In D&H: 13-05-2014 Steller: Edward Lodder 
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 SKK  11-06-2014 Afdeling: Management ondersteuning 
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Dit onderwerp wordt geagendeerd 

 ter kennisneming  

 ter consultering  

 ter advisering  

       
 
 
 
Korte inhoudelijke omschrijving: 
 
Het college heeft bijgesloten bestuursrapportage over de eerste drie maanden van 2014 vastgesteld en stelt 
– zoals gebruikelijk in het kader van de planning & controlcyclus – het algemeen bestuur voor kennis te 
nemen van de bestuursrapportage 2014 no.1 en deze te betrekken bij de behandeling van de eerste 
begrotingswijziging 2014 en de voorjaarsnota 2014, in de vergadering van 2 juli 2014. 
 
De bestuursrapportage wordt u als bijlage van het bestuursvoorstel 1e Begrotingswijziging 2014 
aangeboden.  
 
 
 
Bijlage: 
 
1. Bestuursrapportage 2014 no.1 (DM 814535). 
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INLEIDING 
In de Bestuursrapportage 2014 nr. 1 rapporteert het college over het eerste kwartaal van het lopende 
boekjaar. Formeel is dit de verantwoording van het college aan het algemeen bestuur over de voortgang van 
de afspraken in de Begroting 2014. Een en ander zoals is vastgelegd in art. 10, tweede lid e.v., van de 
Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap, die is vastgesteld door het algemeen 
bestuur in zijn vergadering van 30 juni 2010. Onderdeel van deze verantwoording is tevens de rapportage 
over de voortgang bij de realisatie van de bezuinigingskaarten. 
 
ARGUMENTEN 
1. Met de bestuursrapportage informeert het college het algemeen bestuur over de voortgang van de 

doelstellingen en de bestede middelen ten opzichte van de begroting. Het betreft een rapportage van het 
college aan het algemeen bestuur over de prestaties en middelen op programmaniveau. 

2. Het algemeen bestuur heeft in de begroting van 2014 de doelstellingen en de daarvoor beschikbaar 
gestelde middelen vastgesteld. Deze eerste bestuursrapportage van 2014 gaat in op de afwijkingen die 
hierin voorzien worden naar aanleiding van drie maanden realisatie in 2014 ten opzichte van de in 
november 2013 vastgestelde begroting 2014. 

3. De voortgang van de bezuinigingen vanuit voorjaarsnota 2013 en de 1,0 miljoen euro bezuinigingen 
voor 2014 maken onderdeel uit van de begroting van 2014 en zijn in een aparte bijlage opgenomen. In 
deze bestuursrapportage wordt toegelicht wat de stand van zaken van deze bezuinigingen is. 

 
RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN  
De 1e bestuursrapportage 2014 gaat over de eerste drie maanden van 2014. Door te rapporteren over een 
korte periode kunnen de eerste uitkomsten over 2014 betrokken worden bij de behandeling van de 
voorjaarsnota 2014 en het daarin opgenomen meerjarenperspectief. 
De financiële resultaten worden verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2014 (behandeling hiervan vindt 
eveneens plaats in de AB-vergadering 2 juli 2014). 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES  
In deze paragraaf wordt ingegaan op het geprognosticeerde resultaat van 2014.  
 

1. Het geprognosticeerde resultaat van 2014 
 

Het geprognosticeerde resultaat van deze bestuursrapportage is een voordeel van bijna € 2,0 miljoen ten 
opzichte van Begroting 2014. Dit voordeel wordt voor € 1,0 miljoen gerealiseerd door concrete uitwerking 
van de aanvullende en strucurele bezuiniging conform het besluit van het algemeen bestuur bij de 
vaststelling van de begroting van 2014 (zie bestuursinformatiebrief inzake de ‘tussenstand’ in aanloop naar 
de voorjaarsnota 2014, DM 790784). De overige € 1,0 miljoen van het voordeel bestaat uit het saldo van 
geprognosticeerde voor- en nadelen op basis van de analyse van de realisatie van de eerste drie maanden 
van het boekjaar. 
 
Het begrote resultaat voor 2014 was € 3,4 miljoen negatief: een saldo van een toevoeging aan de reserve 
van de zuiveringsheffing van € 2,3 miljoen en een onttrekking aan de reserve van de watersysteemheffing 
van € 5,7 miljoen. Het geprognosticeerde voordeel van € 2,0 miljoen betekent dat er ultimo 2014 naar 
verwachting € 2,0 miljoen minder aan de reserve hoeft te worden onttrokken dan bij de begroting van 2014 
was voorzien.  
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De afwijkingen in het verwachte resultaat t.o.v. het begrote resultaat voor 2014 zijn op hoofdlijnen te 
verdelen in: 
 
Bezuinigingen t.o.v. Begroting 2014 
 
Bedrag I/S*1 BW*

2 
Toelichting 

€ 1.000.000 S J Invulling aanvullende taakstelling ten opzichte van de vastgestelde begroting 
2014 

 
€ 1.000.000          Totaal BEZUINIGINGEN t.o.v. Begroting 2014 
 
 
Voordelen t.o.v. Begroting 2014 
 
Bedrag I/S*1 BW*

2 
Toelichting 

€    633.000 S J Lagere afschrijvingskosten door toevoeging van nieuwe activa-categorieën 
met langere afschrijvingstermijnen  

€    260.000 S J Lagere afschrijvingskosten door kleinere omvang van geactiveerde 
investeringen  

€    232.000 I J Lagere afschrijvingskosten door latere activeringen  
€    100.000 I N Lagere rentelasten. Totaal effect van prijs en hoeveelheid: uit een uitgevoerde 

analyse blijkt dat een lager rente% en een lagere financieringsbehoefte leiden 
tot lagere totale rentelasten. Het weergegeven voordeel is het saldo van een 
voordeel op de rentelasten en een (kleiner) nadeel op de geactiveerde 
rentelasten. 

€    135.000 I/S N BTW-voordeel op gemeenschappelijke regeling Streekarchief. Hiervan is € 
110.000 incidenteel en € 25.000 structureel. 

€    250.000 I N Hogere vrijval bestemmingsreserve stimuleringsregeling afkoppelen Utrechtse 
Heuvelrug: in Begroting 2014 is rekening gehouden met een vrijval van € 
75.000 (bezuinigingskaart). Deze wordt naar verwachting € 325.000 en dus € 
250.000 hoger. Hierover is pas volledige zekerheid na het aflopen van de 
stimuleringsregeling in oktober 2014. *3 

€    200.000 I N Lagere dotatie baggervoorziening: van twee projecten is vastgesteld dat deze 
niet in het kader van achterstandsbaggeren uitgevoerd hoeven te worden. *3 

€    180.000 I J Onderschrijding op beheer- en onderhoudskosten waterkeringenbeheer 
(dekking overschrijding CAW) 

€    170.000 I J Onderschrijding op beheer- en onderhoudskosten zuiveringsbeheer. O.a. 
lagere kosten door energiebesparende maatregelen (dekking overschrijding 
CAW) 

 
€ 2.160.000          Totaal VOORDELEN t.o.v. Begroting 2014 
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Nadelen t.o.v. Begroting 
 
Bedrag I/S*1 BW*2 Toelichting 
€    220.000 S J De bijdrage in het kader van de anti-afhaaksubsidies is verhoogd. Het bedrag 

is gebaseerd op het werkelijke tarief, maar op een ingeschatte hoeveelheid. 
Afwijking in de gerealisserde hoeveelheid werkt door in de eindafrekening. 
Deze wijziging wordt expliciet opgenomen in zowel de voorjaarsnota van 2014 
als de begroting van 2015 

€    400.000 I N Deels niet-ingevulde bezuinigingskaart maaionderhoud. De totale 
bezuinigingstaakstelling bedroeg € 750.000. Hiervan is € 350.000 reeds 
structureel gerealiseerd en dient € 400.000 nog te worden verwerkt. *3 

€      50.000 I N Reservering vanuit de bestemmingsreserve stimuleringsregeling afkoppelen 
Utrechtse Heuvelrug voor ondersteuning initiatieven voor burgerparticipatie 
met bijdragen aan het realiseren van waterschapsdoelen. *3 

€    214.000 I J Versnelde afschrijving van boekwaarde gasmotor rwzi Nieuwegein  
€    350.000 I J Hogere kosten CAW. De kosten van Centrale Automatisering Waterbeheer 

(CAW) zijn onterecht niet in de Begroting 2014 opgenomen.  
 
€ 1.234.000         Totaal NADELEN t.o.v. Begroting 2014 
 
*1 Kolom I/S:  I = Incidenteel  / S= Structureel 
*2 Kolom BW:  J = Ja, afwijking wordt verwerkt in 1e Begrotingswijziging 2014   

N = Nee, afwijking wordt niet verwerkt in 1e Begrotingswijziging 2014 
*3 Deze posten worden nader uitgewerkt in een collegevoorstel voor de incidentele invulling van het restant van de 
bezuinigingskaart maaibeleid voor 2014 en in een nog op te stellen AB-voorstel voor de afwikkeling van de 
bestemmingsreserve voor de stimuleringsregeling afkoppelen Utrechtse Heuvelrug.  
 
Samenvattend: 
De geprognosticeerde afwijking van het resultaat inclusief de taakstelling bedraagt ruim 2,0 miljoen en is 
deels verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2014. Ook de behandeling en besluitvorming van de 1e 
begrotingswijziging 2014 vindt plaats op 2 juli 2014 in het algemeen bestuur.  
 

2. Prognose investeringsuitgaven 2014 
 
Van het totale begrote investeringsvolume voor 2014 van € 41,4 miljoen wordt naar verwachting circa € 3,0 
miljoen niet in 2014 gerealiseerd. De consequenties hiervan worden verwerkt in de 1e begrotingswijziging 
2014.   
 
KANTTEKENINGEN  
Bij de prognose van het resultaat ultimo 2014 is geen rekening gehouden met eventuele oninbaarheid van 
onderstaande substantiële openstaande vorderingen: 
 
Herstelkosten oevererosie Lekdijk: 
Debiteur/ factuurbedrag: Rijkswaterstaat/ € 515.000 
Status: partijen in overleg over gedeeltelijke vergoeding van de herstelkosten 
Mogelijke invloed op jaarresultaat: herstelkosten zijn al geactiveerd, gedeeltelijke betaling leidt tot beperkt 
lagere kapitaallasten 
 
Bijdrage Muskusrattenbeheer 1e halfjaar 2011: 
Debiteur/ factuurbedrag: Provincie Utrecht/ € 1.125.000 (aandeel HDSR € 840.000) 
Status: rechter beoordeelt of partijen er onderling uit kunnen komen 
Mogelijke invloed op jaarresultaat: eventuele oninbaarheid leidt tot een incidentele financiële tegenvaller 
 
Bijdrage i.r.t. waterakkoord Weerdsluis: 
Debiteur/ factuurbedrag: Waterschap AGV/ € 2.400.000  
Status: discussie beperkt zich over het moment van betaling 
Mogelijke invloed op jaarresultaat: eventuele oninbaarheid leidt tot een incidentele financiële tegenvaller 
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1. Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord 
 
Met ingang van 2013 is de Planning & Controlcyclus gewijzigd. Deze bestuursrapportage geeft 
inzicht in de periode januari 2014 tot en met maart 2014. Voor de eerste Burap is dit een kortere 
periode, waarover gerapporteerd wordt. Omdat de Burap 2014 no. 1 over een kortere periode 
gaat, kunnen de inzichten en resultaten worden betrokken bij de behandeling van de voorjaars-
nota. In de nieuwe vorm brengt het college de bestuursrapportage drie keer, als onderdeel van 
de Planning & Controlcyclus, uit aan het algemeen bestuur. Het college geeft hiermee invulling 
aan artikel 10, tweede lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheem-
raadschap De Stichtse Rijnlanden. Deze cyclus begint met de voorjaarsnota, die op hoofdlijnen 
het beleid voor de volgende vier jaren weergeeft en waar ook een meerjarenraming in wordt af-
gegeven. De volgende stap in de cyclus is de begroting waarin in het bijzonder de eerste 
jaarschijf van de voorjaarsnota nader wordt uitgewerkt. De bestuursrapportage geeft vervolgens 
antwoord op het resultaat van de drie W-vragen die in de begroting zijn gesteld: 
 
 Wat zijn de kosten? 
 Wat willen we bereiken? 
 Wat doen we ervoor? 
 
Bestuursrapportage 2014 no. 1 geeft inzicht in de doelrealisatie tot en met maart 2014 en een 
verwacht kleuroordeel per eind 2014. Bovendien geeft deze rapportage inzicht in het saldo van 
de kosten en overige opbrengsten evenals de belastingopbrengsten tot en met maart 2014 met 
daarbij een verwachting van het resultaat per ultimo 2014.  
 
Leeswijzer 
 
Doelstellingen en prestatie-indicatoren (PI) 
In hoofdstuk 3 Programma’s beoordelen we de geleverde prestaties aan de hand van de volgen-
de criteria:  
 Kwaliteit (K); 
 Tijd (T); 
 Geld (G). 
In totaal gaat het om 70 x 3 (K/T/G) = 210 beoordelingen.
 
Tabel 1 – Symbolen en definitie 
 
Definitie Symbool 
goed op schema +/+ 
voldoende, niet op schema maar niet kritisch +/- 
onvoldoende, niet op schema en kritisch -/- 
 
Werkwijze beoordelingen Bestuursrapportage 2014 no. 1 
In de beoordeling is gekeken naar de resultaten in kwaliteit (K), tijd (T) en geld (G). Daarbij moet 
worden opgemerkt dat het criterium ‘geld’ in relatie tot de andere criteria wordt beoordeeld. 
Daarmee wordt bedoeld dat bij de beoordeling van het criterium ‘geld’ rekening wordt gehouden 
met de voortgang van het project in de tijd. Als bijvoorbeeld de realisatie van een project in de 
‘tijd’ achter ligt en de uitgaven ook in verhouding achterblijven, dan wordt het criterium ‘tijd’ oranje 
of zelfs rood beoordeeld, maar ‘geld’ groen. De rapportage gaat over het verwachte kleuroordeel 
eind 2014 gaat. Als bijvoorbeeld de norm 8 is en de realisatie t/m maart 2014 op 1 staat, dan kan 
het kleuroordeel toch groen zijn, omdat men weet dat er in de tweede helft van het jaar nog 7 
gerealiseerd worden. Datzelfde geldt voor een prestatie-indicator, waarbij als norm bijvoorbeeld 
een ‘te nemen besluit’ is vermeld.  
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Als de realisatie tot en met maart 2014 ‘nee’ is, maar de verwachting is dat het besluit in de 
tweede helft van het jaar valt, dan staat alles op groen. De reden of oorzaak van een afwijkend 
kleuroordeel ten opzichte van wat men zou verwachten op basis van de realisatie tot en met 
maart 2014, wordt vermeld in de toelichting. In de toelichting wordt verder vermeld waarom kleur-
oordelen anders dan groen zijn, wat de gevolgen hiervan zijn en welke acties er genomen wor-
den om de doelstelling alsnog te realiseren.  
 
Monitoring bezuinigingsopgave Voorjaarsnota 2013 (2014-2017) 
In de voorjaarsnota 2013 is het kader voor Begroting 2014 vastgesteld. Belangrijk onderdeel van 
deze kaderstelling is de besluitvorming over bezuinigingen middels een aantal ambtelijke en 
bestuurlijke maatregelen (de bezuinigingskaarten) voor 2014 en tevens voor de periode betref-
fende de jaren 2015 tot en met 2017. De specifieke bezuinigingsmaatregelen zijn als bijlage 7 in 
de begroting 2014 opgenomen en kunt u terugvinden in bijlage 4 van deze bestuursrapportage. 
Bij deze wordt het algemeen bestuur geïnformeerd over de stand van zaken en de voortgang van 
deze specifiek benoemde bezuinigingsmaatregelen. Deze rapportage is gebaseerd op de infor-
matie die bekend is tot eind maart 2014. Middels de planning en control cyclus betreffende de 
bestuursrapportages wordt u geïnformeerd over de stand van zaken en de voortgang van deze 
specifiek benoemde bezuinigingsmaatregelen. 
 
Bestuursrapportage in één oogopslag 
In hoofdstuk 2 treft u een samenvatting aan van de cijfers, uitgesplitst naar programma’s, kosten-
soorten en belastingcategorieën. Bovendien treft u een overzicht aan van de doelstellingen en 
prestatie-indicatoren per programma. 
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2. Bestuursrapportage in één oogopslag 

Tabel 2 – Verantwoording per bestuurlijk thema en programma 
 

Begroting Realisatie Prognose Resultaat
2014 t/m mrt 2014 2014 2014

Kosten
Veiligheid 22.402           3.153             21.796 606 V
Primaire, regionale en overige waterkeringen 11.471           899                10.910 561 V
Muskusrattenbeheer 10.218           2.158             10.208 10 V
Calamiteitenzorg 714                95                  679 35 V
Voldoende water 33.042           9.303             32.949 93 V
Watersysteembeheer 29.343           8.824             29.268 75 V
Beperking wateroverlast 3.699             480                3.681 18 V
Schoon water 49.137           10.668           48.685 452 V
Kwaliteit van het oppervlaktewater 2.909             55                  2.709 200 V
Zuiveringsbeheer 46.228           10.614           45.977 252 V
Bestuur, middelen & maatschappij 19.098           6.499             18.498 600 V
Lastendruk 3.701             1.718             3.701 0
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid -                 -                 0 0
Tevredenheid belanghebbenden -                 -                 0 0
Bestuur en organisatie 15.397           4.781             14.797 600 V

Totaal kosten 123.680       29.624         121.929 1.751 V

Overige opbrengsten
Veiligheid 8.185             124                8.185 0
Primaire, regionale en overige waterkeringen 694                112                694 0
Muskusrattenbeheer 7.385             12                  7.385 0
Calamiteitenzorg 107                0                    107 0
Voldoende water 4.517             416                4.692 -175 V
Watersysteembeheer 3.678             643                3.853 -175 V
Beperking wateroverlast 840                227-                840 0
Schoon water 2.341             1.151             2.341 0
Kwaliteit van het oppervlaktewater 333                8                    333 0
Zuiveringsbeheer 2.008             1.143             2.008 0
Bestuur, middelen & maatschappij 1.637             83                  1.637 0
Lastendruk -                 6-                    0 0
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid -                 -                 0 0
Tevredenheid belanghebbenden -                 -                 0 0
Bestuur en organisatie 1.637             90                  1.637 0

Totaal overige opbrengsten 16.680         1.774           16.855 -175 V

Saldo kosten en overige opbrengsten 107.000       27.850         105.074 1.926 V  
Bedragen zijn in € 1.000 
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Tabel 3 – Verantwoording per kosten- en opbrengstensoort 
 

Begroting Realisatie Prognose Resultaat
2014 t/m mrt 2014 2014 2014

Kosten
Rentekosten 11.111 2.352 10.713 398 V
Afschrijvingskosten 26.152 6.150 25.241 911                V
Personeelskosten 32.629 7.540 32.186 444                V
Overige kosten 47.516 13.582 47.518 2-                    N
Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma 6.272 0 6.272 -                 

Totaal kosten 123.680 29.624 121.929 1.751 V

Overige opbrengsten
Overige opbrengsten, excl. geactiveerde lasten 12.215 639 12.390 175-                V
Geactiveerde personeelslasten (incl. baggeren) 3.465 945 3.465 -                 
Geactiveerde rente 1.000 190 1.000 -                 

Totaal overige opbrengsten 16.680 1.774 16.855 0-                   

Saldo kosten en overige opbrengsten 107.000 27.850 105.074 1.926 V

Netto bijdrage belastingcategorieën
Netto bijdrage belastingcategorieën 103.630         97.800 103.630         -                 

Mutaties reserves
Toevoeging reserves 2.334 n.v.t. 2.862 528 V
Onttrekking reserves 5.704 n.v.t. 4.306 -1.398 V

Saldo na netto bijdrage en mutaties reserves  
Bedragen zijn in € 1.000 
 
 
Tabel 4 – Netto bijdrage per belastingcategorie 

Begroting Realisatie Prognose Resultaat
2014 t/m mrt 2014 2014 2014

Belastingopbrengsten
Watersysteemheffing ingezetenen 19.229           18.770-           19.229           -                 
Watersysteemheffing overig ongebouwd 4.235             3.079-             4.235             -                 
Watersysteemheffing natuur 47                  11-                  47                  -                 
Watersysteemheffing gebouwd 24.373           23.066-           24.373           -                 
Zuiveringsheffing woningen en bedrijven 55.746           52.874-           55.746           -                 

Totaal netto bijdrage 103.630       97.800-         103.630         -                 
Bedragen zijn in € 1.000 
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Tabel 5 - Overzicht programma’s, doelstellingen en Prestatie-indicatoren (PI) 
 
Doelstelling Maatregelen/PI Aantal Pi 's 

rood/oranje

  Thema Veiligheid    

Doelstelling 1 - Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR) 01 t/m 03  

Doelstelling 2 - Op orde houden van de keringen door effectief beheer 04 t/m 07  

Doelstelling 3  - Het beperken van de gevolgen van overstromingen 08    

Doelstelling 4 - Een doelmatig en doeltreffend functionerend calamiteitenzorgsysteem  09 t/m 11  

Doelstelling 5 - Waterkeringen worden niet door muskusratten verzwakt 12 t/m 14  

  Thema Voldoende water    

Doelstelling 6 – Regionale verbetering van het watersysteem 15 en 16 1 

Doelstelling 7 – Gebiedsgerichte verbetering van het watersysteem 17 t/m 20 2 

Doelstelling 8 – Voorkoming en bestrijding van verdroging 21 1 

Doelstelling 9 – Op orde houden van het watersysteem door effectief beheer 22 t/m 30 3 

Doelstelling 10 - De regionale watersystemen zijn in 2015-2027 conform Bestuursakkoord 
 Water op orde. 

31 en 32 2 

  Thema Schoon water    

Doelstelling 11 – Monitoring scores op landelijke KRW maatlatten 33  

Doelstelling 12 – Uitvoering KRW maatregelen conform WBP 34 en 35 1 

Doelstelling 13 – Uitvoering KRW onderzoek conform WBP 36 en 37  

Doelstelling 14 – Synergieprojecten 38 t/m 41 1 

Doelstelling 15 – Vispasseerbaar maken van kunstwerken 42 1 

Doelstelling 16 – Verder verlagen van diffuse emissies en voldoen aan normen 
 voor prioritaire en gevaarlijke stoffen 

43 1 

Doelstelling 17 - Voldoen aan lozingseisen, afnameverplichting en overige eisen 44 t/m 46  

Doelstelling 18 – De laagste maatschappelijk aanvaardbare kosten in de afvalwaterketen 47 en 48 1 

Doelstelling 19 - Regionale samenwerking  in de afvalwaterketen  (Winnet) 49 en 50  

Doelstelling 20 - Benutting grondstoffen uit afvalwater 51 t/m 53 2 

  Thema Bestuur, middelen en maatschappij    

Doelstelling 21 - Betere dienstverlening door een evenwichtige belastingheffing 
 tegen zo laag mogelijke kosten 

54  

Doelstelling 22 - Het waterschap is zichtbaar in de samenleving en zoekt actief naar draag-
vlak 

55 t/m 60  

Doelstelling 23 - Integreren vaarwegbeheer in het waterbeheer 61  

Doelstelling 24 - Werken op een dienstverlenende en ingeland gerichte wijze 62 t/m 64   

Doelstelling 25 – Vergroting beleving door recreëren, cultuur en landschap 65  

Doelstelling 26 - Duurzaamheidscriteria worden toegepast bij het  
inkopen en aanbesteden 

66 en 67  

Doelstelling 27 – Een efficiënte en effectieve organisatie 68 t/m 70  

 
Totalen1                               12 keer niet gescoord           182 keer +/+                                      15 keer +/- 1 keer -/- 

                                                 
1 In een 12- tal gevallen zijn de gegevens bij het opstellen van deze bestuursrapportage nog niet bekend  
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Conclusie 
 

 

Financieel beeld 
Het geprognosticeerde resultaat is bijna € 2,0 miljoen gunstiger dan begroot: de begrote onttrek-
king aan de reserve van € 3,4 miljoen wordt op basis van de realisatie van het eerste kwartaal 
bijgesteld tot een onttrekking van € 1,4 miljoen. Onderstaand is een aantal verklaringen/ oorza-
ken voor het totale verschil opgenomen. Een toelichting van het gehele verschil is opgenomen in 
de financiële overzichten per programma in hoofdstuk 3: 

1. € 1.000.000 voordeel op basis van de eerder door het college vastgestelde aanvullende 
bezuinigingsmaatregelen voor 2014; 

2. € 1.125.000 voordeel op basis van onderschrijding op de  
afschrijvingskosten, die te herleiden 

      zijn uit de activeringen 2013; 
3. € 221.000 nadeel inzake verhoogde bijdrage anti-afhaaksubsidie; 
4. € 214.000 nadeel in verband met inhaalafschrijving huidige gasmotor rwzi Nieuwegein 

(i.v.m. vervanging). 
 
Bezuinigingsopgave 
In deze bestuursrapportage is de besluitvorming van het college verwerkt over de invulling van 
de aanvullende bezuinigingstaakstelling van 2014 zoals bij in de besluitvorming bij Begroting 
2014 is vastgesteld: een verlaging van de netto-kosten met € 1,0 miljoen. Tevens wordt in deze 
bestuursrapportage gerapporteerd over de in de begroting van 2014 verwerkte bezuinigingen. Er 
worden nog voorstellen voorbereid en uitgewerkt voor deze taakstellingen. Daarnaast zijn alter-
natieve besparingen als resultaat van aanbestedingstrajecten in 2014 te verwachten. 
 
Begrotingswijziging 2014 
Op basis van de criteria genoemd in de notitie ‘Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswij-
zigingen’ (commissie BMZ 1 april 2014) is afgewogen welke afwijkingen uit deze bestuursrappor-
tage in de begroting 2014 moeten worden gewijzigd.  Het totaal in de 1ste begrotingswijziging 
2014 verwerkte resultaat bedraagt € 1,690 miljoen positief of te wel een verlaging van de totale 
begrote netto kosten. De behandeling en de besluitvorming van de 1ste begrotingswijziging 2014 
vindt plaats in het algemeen bestuur van 2 juli 2014. 
 
Van het totale begrote investeringsvolume voor 2014 van € 41,4 miljoen wordt circa € 2,8 miljoen 
niet gerealiseerd. De consequenties hiervan worden verwerkt in de 1ste begrotingswijziging van 
2014. 
  
Investeringen 
In de begroting is een (taakstellend) investeringsniveau van € 41,404 miljoen vastgesteld. Dit 
bedrag is als volgt opgebouwd: 
  
1. Taakstellend investeringsniveau van € 34,974 miljoen; 
2. Project Rwzi Utrecht van € 6,43 miljoen.  
 
Daarnaast is er ook nog sprake van een overloop van 2013 naar 2014 van circa 3 miljoen euro. 
Er is sprake van overloop als investeringsuitgaven in voorgaande jaarschijven waren gepland, 
maar werkelijk later in de tijd worden gerealiseerd. Gezien het feit dat er een investeringplafond 
is ingesteld dient dit bedrag binnen de vastgestelde jaarschijf 2014 opgevangen te worden. Een 
uitgebreidere toelichting op de investeringen is opgenomen in hoofdstuk 5 en in bijlage 5. 
 
Prestatie-indicatoren 
Wat we doen om het effect te bereiken is in tabel 5 op pagina 7 samengevat weergegeven. In 
2014 onderscheiden we 27 doelstellingen en 70 PI ‘s. Bovendien is het aantal indicatoren weer-
gegeven dat beoordeeld is als oranje of rood. Van de 70 PI ’s hebben er 16 een afwijkend kleur 
oordeel. In totaal gaat het om 70 x 3 (K/T/G) = 210 beoordelingen.  
Hiervan is er 1 rood (-/-),  15 zijn er oranje(+/-) en 182 (+/+) zijn er groen beoordeeld. Van 
12 beoordelingen (4 PI’s) zijn nog geen gegevens beschikbaar tijdens het opstellen van deze 
bestuursrapportage. 
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Wat vindt het college van de tot en met maart 2014 bereikte resultaten en de verwachting? 
 
Algemeen 
Deze Burap rapporteert over de eerste 3 maanden van 2014. Dit is in lijn met de wens om de 
eerste uitkomsten van het jaar te betrekken bij de behandeling van de voorjaarsnota en de jaar-
rekening in de vergadering van het algemeen bestuur. Het college is van mening dat de behan-
deling van de voorjaarsnota, jaarrekening en nu ook deze Burap op één tijdstip een verbetering 
is in de P&C Cyclus. 
 
In deze eerste Burap wordt gerapporteerd over de in de begroting 2014 opgenomen doelstellin-
gen en middelen op de voor het algemeen bestuur bekende wijze.  
 
Financieel beeld 
In deze bestuursrapportage over een relatief korte periode wordt rekening gehouden met een 
verlaging van de netto-kosten van € 1,926 miljoen. De belangrijkste oorzaken hiervan liggen 
vooral in het feit van bijsturing op basis van actualiteit (onderschrijding van begrote afschrijvings-
kosten) en het verwerken van een eerder door het college genomen besluitvorming in het kader 
van aanvullende bezuinigingen voor het jaar 2014. 
 
Op de totale begrote investeringsuitgaven van € 41,4 miljoen wordt, inclusief overloop uit 2013, 
een relatief kleine onderschrijding geprognosticeerd van € 2,8 miljoen. Door strakkere aansturing 
wordt, in tegenstelling tot de afgelopen jaren, het overgrote deel van het werk nu tijdig in uitvoe-
ring gebracht. Dit is een positieve ontwikkeling, zeker gezien het feit dat een deel van de geprog-
nostiseerde onderschrijding is toe te schrijven aan aanbestedingsvoordelen. Vanwege de hoge 
realisatiecijfers vindt er vooralsnog geen uitwisseling tussen de x- en y-lijst plaats. In hoofdstuk 5 
is een uitgebreide, degelijke rapportage over de investeringsuitgaven opgenomen. Hierin wordt 
de prognose van de uitputting per onderdeel, bijvoorbeeld rwzi Utrecht, nader toegelicht.  
 
Het college zet uiteraard in op het zo optimaal realiseren van de geplande investeringen en zal 
hierbij alle mogelijkheden betrekken.  
 
Prestatie indicatoren 
Het aantal prestatie indicatoren is van 2013 naar 2014 gedaald van 98 naar 70. Voor iedere 
prestatie indicator (kwaliteit, geld en tijd) wordt een beoordeling gegeven (totaal 210 beoordelin-
gen) In 2013 waren er over de eerste drie maanden van dat jaar, 12 beoordelingen onvoldoende 
(= kleur rood), in 2014 is dat er over de eerste drie maanden slechts één. Echter dient wel in 
ogenschouw te worden genomen, dat het aantal PI ’s is gedaald t.o.v. 2013 met 28 (van 98 PI ’s 
naar 70). Daarnaast realiseren wij ons dat de prognoses, die bij deze bestuursrapportage zijn 
gegeven, gebaseerd zijn op basis van de eerste drie maanden. Het college is tevreden dat 182 
van de 210 beoordelingen ‘groen’ zijn en ‘op schema’ zijn beoordeeld, maar is zich ervan bewust 
dat er nog veel inspanning geleverd moet worden om de doelstellingen en ambities te kunnen 
behalen. Deze inspanning moet vooral worden geleverd binnen de thema’s Voldoende water en 
Schoon water. In deze beide thema’s zijn immers de meeste van de negatieve beoordelingen 
gevallen. De thema’s Veiligheid en Bestuur, middelen en maatschappij liggen volledig ‘goed op 
schema’.
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3. Programma’s 
 
Algemeen 
 
Inleiding 
In dit hoofdstuk beoordelen we de geleverde prestaties aan de hand van de volgende criteria:  
 Kwaliteit (K); 
 Tijd (T); 
 Geld (G). 
 
Verder kijken we in dit hoofdstuk per programma naar het geprognosticeerde, financiële resultaat en ge-
ven daarbij een toelichting bij de substantiële afwijkingen. Voor de volledigheid zijn in bijlage 6 de niet-
afgeronde prestatie-indicatoren uit 2013 opgenomen.
 
 
Thema Veiligheid 
 
3.1 Primaire en regionale waterkeringen 
 
Doelstelling 1 - Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR) 
 

Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2013 Norm 2014 Realisatie 
t/m maart 
2014 

Einddoelstelling K T G 

01 Uitvoeren 
GOP primaire  
waterkeringen 

Cumulatief aantal 
uitgevoerde maatre-
gelen per jaar 

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

Geplande 
maatregelen 
voor 2014 
zijn uitge-
voerd. 

02 GOP afgestemd 
met betrokken 
partijen en af-
spraken vastge-
legd. Jaarlijks zijn 
de geplande 
maatregelen 
uitgevoerd. 

+/+ +/+ +/+ 

02 Projectover-
schrijdende  
verkenning 
(POV)  
Centraal  
Holland 

Voortgang Projecto-
verschrijdende 
verkenning volgens 
plan van aanpak 

Advies is opgenomen 
in voorkeursstrategie 
van concept deltapro-
gramma 2014. Plan 
van aanpak voor pro-
jectoverstijgende 
verkenning Centraal 
Holland is opgesteld 

Subsidiebe-
schikking 
afgegeven. 
POV gevor-
derd volgens 
plan van 
aanpak. 

Werk-
zaamhe-
den 
verlopen 
volgens 
planning 

Oplossing voor 
dijkring 14 maakt 
onderdeel uit van 
Deltabeslissing 
Veiligheid. Projec-
toverschrijdende 
verkenning is 
gereed in 2017 

+/+ +/+ +/+ 

03.  
  

Uitvoeren van 
het Groot 
Onderhouds-
plan Regiona-
le waterkerin-
gen 

Cumulatief aantal 
kilometers uitge-
voerde kadeverbete-
ring per jaar 

198 km is voorbereid 
en 141 km is gereed 

212 km 
voorbereid 
en 156 km 
gereed 

204 km 
voorbereid  
en 147 km 
gereed 

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

+/+ +/+ +/+ 

 
 

                                                 
2 De projecten voor het GOP Primaire Waterkeringen staan op de Y-lijst, dus zullen in principe niet worden  
   uitgevoerd. 
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Doelstelling 2 – Op orde houden van de keringen door effectief beheer 
 

Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 
2013 

Norm 2014 Realisatie t/m 
maart 2014 

Einddoelstelling K T G 

Legger primaire 
waterkeringen , 
incl. profiel van 
vrije ruimte ge-
reed voor besluit-
vorming. 

Werkzaamheden 
ppen volgens  
planning 

    

04 Opstellen van 
legger voor 
alle waterke-
ringen 

Bestuurlijk 
vastgestelde 
leggers 

In 2013 is een 
visie m.b.t. de 
HDSR-leggers 
opgesteld. 
Deze is afge-
stemd met de 
portefeuille-
houder en 
wordt in 2014 
voorgelegd aan 
college en Cie 
BMZ 

Bodemonderzoek 
en berekeningen 
voor legger overi-
ge waterkeringen 
gereed. 

Nog in voorbe-
reiding 

Voor alle water-
keringen eind 
2016 vastgestel-
de leggers 

+/+ +/+ +/+ 

 
 
 

Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2013 Norm 2014 Realisatie t/m 
maart 2014 

Einddoelstelling K T G 

05 Actualiseren 
beheerregis-
ter waterke-
ringen 

Opgenomen 
actuele gege-
vens in beheer-
register water-
keringen 

Gestart met actuali-
satie en aanvulling 
beheerregister als 
onderdeel van het 
project Beheerregis-
ter op Orde 

Plan van 
aanpak voor 
verzamelen 
benodigde 
informatie 
voor volgen-
de toetsron-
de en basis-
registratie 
grootschali-
ge topografie 
(BGT) ge-
reed. 

Plan van aan-
pak is al opge-
pakt in het 
project Beheer-
register op 
Orde 

Beheerregister 
waterkeringen 
aangevuld en 
geactualiseerd in 
2017. 

+/+ +/+ +/+ 

06 Actualiseren 
algemene 
regels en 
beleidsregels 

Bestuurlijk 
vastgestelde 
algemene 
regels en 
beleidsregels 
en algemene 
regels waterke-
ringen 

Plan van aanpak 
voor herziening keur 
kwartet wordt voor-
bereid, inclusief  
aanpassing algeme-
ne en beleidsregels 
waterkeringen 

Beleidsvisie 
waterkerin-
gen vastge-
steld. Keur, 
algemene 
regels en 
beleidsregels 
geactuali-
seerd 

Beleidsvisie 
wordt in april 
voorgelegd aan 
het college 
 
Keur, AR en 
BR - deel 
waterkeringen: 
loopt volgens 
planning 

Keur, algemene 
regels en beleids-
regels waterkerin-
gen  in 2015 
vastgesteld 

+/+ +/+ +/+ 

07 Innovatieve 
monitorings-
technieken 

Ontwikkelen 
kennis van 
maatgevende 
parameters en 
monitorings-
technieken 

Inbreng geleverd Vervolg van 
pilot  Live-
dijk-Utrecht 
uitgewerkt. 

Evaluatie wordt 
voorbereid. 
Keuze voor 
voortzetting 
wordt dit jaar 
aan portefeuil-
lehouder voor-
gelegd 

Innovatieve tech-
nieken toegepast 
in beheer van de 
waterkeringen 

+/+ +/+ +/+ 
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Doelstelling 3 – Het beperken van de gevolgen van overstromingen 
 

Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2013 Norm 2014 Realisatie t/m maart 
2014 

Einddoelstelling K T G 

08 Waterveiligheid 
krijgt een ade-
quate plaats in 
de ruimtelijke 
planvorming 

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

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

Uitgangspunten 
besproken met 
50% van de 
gemeenten. 

Loopt via Watertoet-
sers (Meerlaagsvei-
ligheid, Handreiking 
Overstromingsrobuust 
Bouwen en Hand-
boek Watertoets) 

In alle gemeen-
ten zijn afspra-
ken gemaakt 
over de opname 
van waterveilig-
heid in de ruim-
telijke ordening 
en is aandacht 
voor overstro-
mings-robuuste 
ruimtelijke inrich-
ting 

+/+ +/+ +/+ 

 
 
Wat zijn de kosten? 
   Begroting  Realisatie   Prognose   Resultaat 

 
2014 t/m mrt 

2014 
2014 2014  

Primaire, regionale en overige waterke-
ringen 

      

Kosten       
Rentekosten              742              119               722                 20  V 
Afschrijvingskosten           1.979              407            1.637               342  V 
Personeelskosten           1.373              330            1.373                 -   
Overige kosten           1.104                43               906               199  V 
Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma           6.272                -            6.272                 -   V 
         
Totaal kosten          11.471              899           10.910               561 V 
           
Overige opbrengsten          
Overige opbrengsten              694              112               694                 -   
         
Totaal overige opbrengsten              694              112               694                 -   
           
Saldo kosten en overige opbrengsten          10.777              787           10.216               561 V 

Bedragen zijn in € 1.000 

              
               Toelichting 

Rentekosten  
 Gedeeltelijke invulling taakstelling € 1,0 miljoen 20 V

Afschrijvingskosten  
 Lagere afschrijvingskosten door niet-geactiveerde projecten 2013, la-

gere uitgaven investeringsprojecten 2013 en langere afschrijvings-
termijnen door toepassing van nieuwe activa-categorieën (conform 
het aangepaste afschrijvingsbeleid dat, zoals in het betreffende be-
stuursvoorstel gemeld, nog niet in de hoogte van de voor 2014 begro-
te afschrijvingskosten was verwerkt) 

342 V



 

  13

 
Overige kosten  

 Lagere kosten voor beheer en onderhoud. Hierop wordt bewust ge-
stuurd om budget vrij te maken voor Centrale Automatisering Water-
beheer (CAW) (zie ook bladzijde 23) 

180 V

 Gedeeltelijke invulling taakstelling € 1,0 miljoen: besparing door 
raamcontracten voor inhuurkrachten 

19 V

Bedragen zijn in € 1.000 (V = voordelig, N = nadelig) 

 
 

3.2 Calamiteitenzorg 
 
 
Doelstelling 4 – Een doelmatig en doeltreffend functionerend calamiteitenzorgsysteem 
 

Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2013 Norm 2014 Realisatie t/m 
maart 2014 

Einddoelstelling K T G 

09 Uitvoering activi-
teitenprogramma 
2013 rampkoers  

Uitvoering van 
activiteiten uit 
programma 2013 

100% van de activi-
teiten uit programma 
2013 zijn uitgevoerd. 

Uitvoering van 
activiteiten uit 
progamma 
2014.  

- uitvoering loopt 
op schema 

Een professio-
neel, hoogwaardig 
en bestendig 
calamiteitenzorg-
systeem 

+/+ +/+ +/+ 

10 Een bekwame 
en goed geëqui-
peerde calami-
teitenorganisatie  

Aanbod voor 
opleidingen, 
trainingen en 
oefeningen voor 
alle deelnemers 
aan de calamitei-
tenorganisatie  

OTO-motive is uitge-
voerd en vastgesteld 

- Uitvoering van 
het jaarpro-
gramma OTO 

- uitvoering loopt 
op schema 

Doelmatig en 
doeltreffend 
functioneren 
tijdens (dreiging 
van) calamiteiten  

+/+ +/+ +/+ 

Samenwerking 
met netwerk-
partners in 
crisisbeheersing: 
planvorming, 
bestrijding, 
opleidingen, 
trainingen, 
oefeningen 

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

Conform afspraak, 
jaar is afgesloten met 
evaluatie en leerpun-
ten voor 2014 

- Vaststellen  
coördinatieplan 
Dr. 14,15, 44 en 
afstemming 
waterinformatie/ 
waterbeelden 

-concepten amb-
telijk vastgesteld. 
In mei vaststelling 
in stuurgroep 

Een professio-
neel, hoogwaardig 
en bestendig 
calamiteitenzorg-
systeem waarin 
wij intensief sa-
menwerken en 
afstemmen met 
netwerkpartners, 
t.b.v. succesvolle 
calamiteitenbe-
strijding 

+/+ +/+ +/+ 

  - Instemming met 
Nederlandse 
waterschapsvisie  
crisisbeheersing  

Landelijke project-
manager stelt in 
samenspraak uitvoe-
ringsplan op die 
begin 2014 gereed 
moet zijn 

- Implemente-
ren Visie NL, 
‘Samenwerking 
in Crisisbeheer-
sing’ 

 Implementatie In 
Uitwerkingsprogr. 
loopt voorspoe-
ding 

        

  - Doorontwikke-
ling plannen 
Dijkringen 14 15 
44 n.a.v. over-
stromingsoefening 
West-NL 

Voortgang is bespro-
ken in Stuurgroep. Er 
is tevredenheid over 
de voortgang. Coor-
dinatieplan is in 
concept gereed. Er 
wordt gewerkt aan 
een betere informa-
tievoorziening tussen 
VR en waterschap. 

- Implemente-
ren deelprojec-
ten uit ‘Deining 
en Doorbraak’ 

- Jaarverslag 
2013 en jaarpro-
gramma 2014 
gereed, inc. Pva 
deelprojecten 
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      - Invullen af-
spraken conve-
nant VRU 

-actielijst voor 
HDSR deel loopt 
op schema. Uit-
voering van actie-
lijst door VRU en 
RWS loopt niet op 
schema. HDSR 
oefent ambtelijk 
druk uit. 
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Wat zijn de kosten? 

  
 Begroting  Realisatie   Prognose  Resultaat 

 
2014 t/m mrt 

2014 
2014 2014  

Calamiteitenzorg       

Kosten       
Rentekosten                -                 -                 -                 -  
Afschrijvingskosten                -                 -                 -                 -  
Personeelskosten              519                93               494                25  V 
Overige kosten              195                  2               185                10  V 
        
Totaal kosten              714                95               679                35 V
           
Overige opbrengsten          
Overige opbrengsten              107                  0               107                -  
        
Totaal overige opbrengsten              107                  0               107                -  
           
Saldo kosten en overige opbrengsten              607                95               572                35 V

Bedragen zijn in € 1.000 (V = voordelig, N = nadelig) 

 
Toelichting 

 

Personeelskosten  
 Gedeeltelijke invulling taakstelling € 1,0 miljoen: besparing op varia-

bele personeelskosten 
25 V

Bedragen zijn in € 1.000 (V = voordelig, N = nadelig) 
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3.3 Muskusrattenbeheer 
 
 
Doelstelling 5 – Waterkeringen worden niet door muskusratten verzwakt 
 

Nr. Maatregel PI/afspraak* Realisatie 2013 Norm 
2014 

Realisatie t/m 
maart 2014 

Einddoelstelling K T G 

12 Muskusratten-
beheer in gebied 
HDSR 

Aantal muskusratten 
vangsten per kilome-
ter watergang 

0,31 v/km 0,41 v/km geen gegevens 
(g.g.) 

Einddoelstelling 
MJP 2015: 
0,38 v/km 

g.g. g.g. g.g.

13.   Muskusrattenbeheer 
in gehele bewer-
kingsgebied 

Aantal muskusratten 
vangsten per kilome-
ter watergang 

0,21v/km 0,19 v/km geen gegevens 
(g.g.) 

Einddoelstelling 
MJP 2015: 
0,16 v/km 

g.g. g.g. g.g.

14 Uitvoeren experi-
menten voorkomen 
muskusrattenschade 
(Veldproef) 

Uitgevoerde pilot  De maartrege-
len zijn in uit-
voering als 
onderdeel van 
de kade verbe-
tering Enkele 
Wiericke (2013-
2015). Na 
uitvoering van 
de kadeverbe-
tering wordt 
gestart met de 
monitoring. 

Uitvoeren 
pilot 

De maartrege-
len zijn in uit-
voering als 
onderdeel van 
de kade verbe-
tering Enkele 
Wiericke (2013-
2015). Na 
uitvoering van 
de kadeverbe-
tering wordt 
gestart met de 
monitoring. 

Overzicht moge-
lijke preventieve 
maatregelen mbt 
voorkomen mus-
kusrattenschade 

+/+ +/+ +/+

 
Toelichting 

 
Prestatie indicator nr. 12 en 13 
Muskusrattenbeheer in gebied HDSR 
 
Realisatie 
In 2013 is op landelijk niveau hard gewerkt aan de overgang naar een vernieuwd vangstregistra-
tiesysteem: vangstregistratie 2.0. Vanwege de keuze tot overgang naar invoer van vangsten en 
uren op x-y coördinatoren heeft er in het eerste kwartaal 2014 geen invoer plaatsgevonden in het 
landelijk vangstregistratiesysteem.  
Enerzijds omdat het nieuwe landelijke vangstregistratiesysteem nog niet beschikbaar is, ander-
zijds vanwege de nog in ontwikkeling zijnde app voor de invoer van vangsten. Concreet betekent 
dit dat we op het moment geen PI's m.b.t. veldresultaten kunnen aanleveren.  
 
Maatregel 
De vangsten worden in het tweede kwartaal 2014 met terugwerkende kracht ingevoerd wanneer 
het nieuwe systeem in gebruik genomen is. Zodra dit gerealiseerd is, kan de gebruikelijke terug-
koppeling per waterschap plaatsvinden.
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Wat zijn de kosten? 

 Begroting  Realisatie  Prognose   Resultaat 

 
2014 t/m mrt 

2014 
2014 2014  

Muskusrattenbeheer      

Kosten      
Rentekosten                19                  3                19                 -  
Afschrijvingskosten                37                  2                37                 -  

Personeelskosten           6.863           1.558           6.613  
 

250  V 
Overige kosten           3.299              594           3.539  240  N
       
Totaal kosten          10.218           2.158          10.208                 10 V
           
Overige opbrengsten          
Overige opbrengsten           7.385                12           7.385                 -  
       
Totaal overige opbrengsten           7.385                12           7.385                 -  
           
Saldo kosten en overige opbrengsten           2.833           2.146           2.823                 10 V

Bedragen zijn in € 1.000 (V = voordelig, N = nadelig) 

 
Toelichting 

 
Personeelskosten  

 Om ervoor te zorgen dat de hogere leasekosten niet leiden tot een 
overschrijding van de begrote totale kosten voor dit programma is be-
sloten om vacatureruimte niet in te vullen. 

240 V

Overige kosten  
 De leasekosten van het wagenpark vallen hoger uit dan in de begro-

ting was voorzien. 
240 N
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Thema Voldoende water 
 

3.4 Watersysteembeheer 
 

 
Doelstelling 6 – Regionale verbetering van het watersysteem 
 

Nr Maatregel PI/afspraak Realisatie 
2013 

Norm 2014 Realisatie t/m 
maart 2014 

Einddoelstelling K T G 

15 Bijdrage aan het 
deelprogramma 
Zoetwater en 
beïnvloeding van 
de Deltabeslis-
sing 

Bijdrage geleverd 
via platform zoet-
water West- en 
Midden Nederland 

n.v.t. Proces ge-
reed, aanbie-
ding Deltabe-
sluit tbv be-
sluitvorming 
Tweede 
Kamer 

Het proces om 
tot aanbieding
deltabesluit te 
komen 
bevindt zich in 
de afrondende 
fase 

In 2014 wordt de Del-
tabeslissing genomen, 
mede gebaseerd op 
input uit onze regio. 

+/+ +/+ +/+ 

16 Modernisering 
van het waterak-
koord Sluis 
Bodegraven 

Nieuw waterak-
koord sluis Bode-
graven gereed.   

nvt Gereed.  Afstemming 
met Deltabe-
sluit Zoet 
water 

In 2014 is er een nieuw 
waterakkoord geba-
seerd op de evaluatie 
van het huidige water-
akkoord en de komen-
de Deltabeslissing.  

+/+  +/- +/+ 

 

Toelichting 

          Prestatie indicator nr. 16 
          Modernisering van het waterakkoord Sluis Bodegraven

         
Realisatie 
Afstemming met Deltabesluit Zoet Water zorgt voor enige vertraging. Het streven is om bestuurlijke 
besluitvorming wel in 2014 af te ronden.  
                      
Maatregel 
Er wordt een tegenvoorstel gedaan om de beheer- en onderhoudskosten van de huidige KWA in reke-
ning te brengen bij de westelijke Waterschappen. 
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Doelstelling 7 – Gebiedsgerichte verbetering van het watersysteem  
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 

2013 
Norm 2014 Realisatie t/m 

maart 2014 
Einddoelstelling K T G 

17 Actualiseren peil-
besluiten (volgens 
GGOR systeem). 

Cumulatief % gebied dat 
een actueel bestuurlijk 
vastgesteld peilbesluit heeft.

72% 72% (pb 
Nieuwegein) 

In 2014 wordt de 
herziening van 
een reeks peilbe-
sluiten opgestart 
om de peilbeslui-
ten actueel te 
houden 

In 2015 zijn alle 
peilbesluiten 
actueel (niet 
ouder dan 15 
jaar). 79% van 
het beheerge-
bied heeft een 
peilbesluit. Het 
overige deel is 
vrijgesteld ge-
bied (Heuvelrug 
en uiterwaarden) 

+/+ +/+ +/+

18 Uitvoeren integrale 
watergebiedsplan-
nen 

Cumulatief aantal  
uitgevoerde watergebieds 
-plannen 

0 1 0 In 2020 zijn alle 
8 wgp uitgevoerd 

+/+ +/- +/+

19 Opstellen water 
gebiedsplannen 
inclusief sub-TOP 
en overige gebie-
den 

Cumulatief aantal bestuurlijk 
vastgestelde watergebieds-
plannen 

6 6 6 In 2015 zijn 8 
watergebieds-
plannen vastge-
steld. 

+/+ +/- +/+

20 Uitvoeren projecten 
gefinancierd uit de 
Nota Ruimte van 
het Rijk (provincie 
ZH) 

Cumulatief aantal gereali-
seerde projecten 

Achttienhoven 
verloopt 
volgens plan, 
Enkele Wie-
ricke is in 
uitoering. In 
september 
heeft college 
besloten te 
stoppen met 
de uitvoering 
van de projec-
ten Oude Rijn 
en Meije en 
de Nota 
Ruimte gel-
den hier 
anders aan te 
wenden.  

Enkele 
Wiericke 
uitgevoerd, 
Achttienho-
ven gestart 
met uitvoe-
ring 

Enkele Wiericke 
loopt goed en 
Achttienhoven is 
iets vertraagd 
door boerderij-
aankoop. Beide 
projecten zijn in 
2015 gereali-
seerd 

In 2015 zijn 2 
projecten gerea-
liseerd 

+/+ +/+ +/+

 
Toelichting 
 
Prestatie indicator nr. 18 
Uitvoeren integrale watergebiedsplannen 
 
Realisatie 
Het eerste WGP (Zegveld - Oud Kamerik) wordt pas in 2015 of 2016 opgeleverd. 
 
Maatregel  
In de met het AB afgesproken herziene WGP planning is aangegeven dat voor Zegveld - Oud Kamerik 
meer tijd wordt genomen (volgens het veroorzakersprincipe). 
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Prestatie indicator nr. 19 
Opstellen watergebiedsplannen inclusief sub-TOP en overige gebieden
 
Realisatie   
Vaststelling Eiland van Schalkwijk wacht momenteel op richtinggevende kaders in de voorjaarsnota 
2014. De einddoelstelling blijft echter haalbaar.  

         
Doelstelling 8 – Voorkoming en bestrijding van verdroging  
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 

2013 
Norm 
2014 

Realisatie 
t/m maart 
2014 

Einddoelstelling K T G 

21 Op orde brengen 
van de water-
huishouding in de 
TOP verdroogde 
gebieden 

Cumulatief aantal verdroogde 
gebieden, waar waterhuis-
houding op orde is. 

4 4 4 in 2015 zijn 6 
verdroogde ge-
bieden op orde 

+/+ +/- +/+ 

 
 
Toelichting 

 
Prestatie indicator nr. 21 
Op orde brengen van de waterhuishouding in de TOP verdroogde gebieden

        
Realisatie   
Voor Kolland en Over-Landbroek is dit echter nog niet geheel zeker. We laten daarom de realisatie op 4 
staan om deze doelstelling onder de aandacht te houden. In 2015 kan namelijk pas via monitoring ge-
concludeerd worden of de verdroging ook in deze beide gebieden is bestreden en de einddoelstelling 
wordt gehaald.  
                
Maatregel        
Er worden nog enkele interne terreinmaatregelen genomen om de waterhuishouding verder te verbete-
ren. Deze zijn opgenomen in de lopende watergebiedsplannen.
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Doelstelling 9 – Op orde houden van het watersysteem door effectief beheer 
 
 

Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 
2013 

Norm 2014 Realisatie 
t/m maart 
2014 

Einddoelstelling K T G 

22 Uitvoeren meetplan 
oppervlaktewater-
systeem 

Uitgevoerde 
maatregelen 
meetplan 

65% 85% 70% In 2015 is het 
meetplan uitge-
voerd.  

+/+ +/+ +/+ 

23 Opstellen nieuw 
Meetplan opper-
vlaktewatersys-
teem 

Vastgesteld 
nieuw meetplan 

0% vastgesteld meet-
plan 

0% In 2014 is een 
nieuw meetplan 
2015-2019 vast-
gesteld. 

+/+ +/- +/+ 

24 Uitvoeren GOP 
Kunstwerken 2012-
2016 

Cumulatief aantal 
gerenoveerde 
kunstwerken 

20 23 22 60 gerenoveerde 
kunstwerken in 
2016, waarvan 50 
gereed en 10 
lopend 

+/+ +/+ +/+ 

25 Uitvoeren van GOP 
Oevers 2013 tot 
2018 

Cumulatief aantal 
kilometer harde 
oevers 

34 1,6   0,9 GOP Oevers 
2013 tot 2018, 
4km oever her-
steld in 2018.  

+/+ +/+ +/+ 

26 Uitvoeren van GOP 
Oevers 2013 tot 
2018 

Cumulatief aantal 
kilometer natuur-
vriendelijke 
oevers 

15,5 0,2  0 GOP Oevers 
2013 tot 2018, 
7km oever her-
steld, en heringe-
richt als nvo, in 
2018.  

+/+ +/+ +/+ 

27 Implementeren 
toestandsafhanke-
lijk waterbodembe-
heer 

Toestandsafhan-
kelijk waterbo-
dem-beheer is 
ingevoerd. 

Aanschaf 
beslissing-
ondersteu-
nend compu-
terprogram-
ma klaar 
voor aanbe-
steding. 

werkend gevuld 
databeheerpro-
gramma monito-
ring slibaanwas 
en aanbesteding 
van beslissend-
ondersteunend 
computerpro-
gramma voor 
planning van 
gebiedsspecifieke 
baggercyclus 

De initia-
tie, studie 
en ont-
werpfase 
zijn door-
lopen. 
Staan aan 
de voor-
avond van 
het aan-
beste-
dingstra-
ject 

In 2016 is toe-
standsafhankelijk 
waterbodembe-
heer ingevoerd. 

+/+ +/- +/+ 

28 Uitvoeren bagger-
jaarplan 

Cumulatief aantal 
kuubs (m3) 

5.057.506 5.416.500 5.097.506 Baggerachter-
stand in 2016 
weggewerkt (5,9 
miljoen m3) 

+/+ +/+ +/+ 

29 Verbeteren sturing 
en monitoring 
oppervlakte water-
systeem 

Vernieuwd CAW-
systeem 

4 van de 9 
deelprojec-
ten zitten in 
de aanbe-
stedingsfase 

Uitvoering 3 van 9 
projecten 
in uitvoe-
ring, 
overige in 
voorberei-
ding 

In 2016 is het 
CAW vernieuwd. 

+/+ +/- +/+ 

30 Doorontwikkelen 
WIS 

Percentage 
doorontwikkeling 
gerealiseerd 

10% 30% 15% In 2016 zijn 100% 
van de verbete-
ringen geïmple-
menteerd 

+/+ +/+ +/+ 
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Toelichting 

 
Prestatie indicator nr. 23 

             Opstellen nieuw Meetplan oppervlaktewatersysteem  
 
    Realisatie   
    Voor het analyseren van de waterbalans van afvoergebieden is functionaliteit nodig die nog niet  
             is opgeleverd. Afvoergebieden met een grote restpost worden geprioriteerd binnen het meetplan.  
 
      Maatregel  

Alvast aan de slag met bekijken van meetpunten in primaire waterstelsel en benoemen welke activitei-
ten daar de knelpunten in de monitoring kunnen oplossen. Daarna pas prioriteren van overige afvoer-
gebieden.     

  
Prestatie indicator nr. 27 
Implementeren toestandsafhankelijk waterbodembeheer 

   
     Realisatie   

De marktpartij die het beoogde databeheerprogramma (Fews) aanbiedt, lijkt bij nader inzien niet  
bereid om de gewenste functionaliteit voor slechts één waterschap te willen ontwikkelen.  
Het waterschap is in overleg, maar het is onzeker of de norm in 2014 wordt behaald.  

 
      Maatregel  
      Afstemmen met marktpartijen hoe toch dit jaar nog voldaan kan worden aan realisatie van de  
            gewenste functionaliteit. Daarnaast wordt onderzocht of er een collega-waterschap wil aanhaken 
.     

Prestatie indicator nr. 29 
Verbeteren sturing en monitoring oppervlakte watersysteem 
 

   Realisatie   
   De uitvoering van het project is later van start gegaan doordat meer tijd is besteed in de  
   voorbereidingsfase. Het schrijven van de bestekken heeft 2 maanden meer tijd gekost.   
   De vertraging kan deels maar niet volledig worden ingelopen. De einddoelstelling gereed in 2016 
   wordt gehaald. 
 
   Maatregel  
   Extra capaciteit in projectteam. 
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Wat zijn de kosten? 

   Begroting  Realisatie  Prognose   Resultaat  

 
2014 t/m mrt 

2014 
2014 2014 

 
Watersysteembeheer       
Kosten       
Rentekosten           3.059              601           2.935               124 V 
Afschrijvingskosten           5.730           1.196           5.067               663  V 
Personeelskosten           8.194           1.914           8.181                 13  V 

Overige kosten          12.360           5.113          13.085  
 

725-  N 
        
Totaal kosten          29.343           8.824          29.268                 75 V 
           
Overige opbrengsten          

Overige opbrengsten           3.678              643           3.853  
 

175-  V 
        

Totaal overige opbrengsten           3.678              643           3.853  
 

175- V 
           
Saldo kosten en overige opbrengsten          25.665           8.180          25.415               250 V 

Bedragen zijn in € 1.000 (V = voordelig, N = nadelig) 

   
Toelichting 

 

Rentekosten  
 Er is een voordeel op de rentekosten doordat er tegen een lager renteper-

centage is gefinancierd dan begroot en doordat er, door lagere investe-
ringsuitgaven, minder is gefinancierd dan begroot. 

40 V

 Gedeeltelijke invulling taakstelling € 1,0 miljoen 84 V
Afschrijvingskosten  

 Lagere afschrijvingskosten door niet-geactiveerde projecten 2013, lagere 
uitgaven investeringsprojecten 2013 en langere afschrijvingstermijnen 
door toepassing van nieuwe activa - categorieën (conform het aangepaste 
afschrijvingsbeleid dat, zoals in het betreffende bestuursvoorstel gemeld, 
nog niet in de hoogte van de voor 2014 begrote afschrijvingskosten was 
verwerkt. Een specifiek voorbeeld hiervan is het project Herstel oever 
stadsbuitengracht die voor de systeemwijziging in 10 jaar werd afgeschre-
ven en nu in 50 jaar wordt afgeschreven. Dit resulteert tot € 0,4 miljoen la-
gere afschrijvingskosten per jaar. 

663 V

Overige kosten  
 Hogere kosten CAW. De kosten van Centrale Automatisering Waterbe-

heer (CAW) zijn onterecht niet in de Begroting 2014 opgenomen. 
350 N

 Hogere kosten maaionderhoud: de bezuiniging op het maaionderhoud 
wordt in 2014 incidenteel met besparingen/ voordelen op andere posten 
ingevuld. Ten opzichte van de begroting vindt daardoor in 2014 een over-
schrijding van de begrote kosten voor het maaionderhoud plaats. De pos-
ten waarop, tegenover deze hogere kosten voor het maaionderhoud, inci-
dentele besparingen worden gerealiseerd zijn: dotatie aan de baggervoor-
ziening (voordeeel € 200.000, programma Watersysteembeheer) en hoge-
re vrijval stimuleringsregeling afkoppelen Utrechtse Heuvelrug (voordeel 
€ 250.000, programma Kwaliteit van het oppervlaktewater). 

 

400 N
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 Lagere dotatie baggervoorziening: van twee projecten is vastgesteld dat de-

ze niet in het kader van achterstandsbaggeren uitgevoerd hoeven te wor-
den. 

200 V

 Baggerkosten GHIJ, worden gedekt uit bestemmingsreserve GHIJ (zie toelich-
ting bij overige opbrengsten). 

175 N

Overige opbrengsten  
 Hogere onttrekking aan bestemmingsreserve GHIJ ten behoeve van dekking 

baggerkosten. 
175 V

Bedragen zijn in € 1.000 (V = voordelig, N = nadelig) 

 
3.5 Beperking wateroverlast (voorheen Nationaal bestuursakkoord Water) 

 
 
Doelstelling 10 – Beperking wateroverlast: regionale watersystemen zijn in 2015/2027 conform 
voormalige NBW op orde 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 

2013 
Norm 2014 Realisatie t/m 

maart 2014 
Einddoel-
stelling 

K T G 

31.  
  

Uitwerken en 
vaststellen 
wateropgave 
en implemen-
tatiestrategie 

Bestuurlijk 
vastgestelde 
wateropgave 
waterover-
last en  
implementa-
tiestrategie 

In uitvoering Vastgestelde 
wateropgave 
wateroverlast en 
implementatiestra-
tegie 

bestuursbesluit 
in voorberei-
ding 

In 2014 is de 
wateropgave 
waterover-
last en im-
plementatie-
strategie 
bestuurlijk 
vastgesteld. 

+/+ +/+ +/+ 

32.  
  

Uitvoeren van 
reeds geplan-
de geen-spijt 
maatregelen 

Cumulatief 
percentage 
van de 
oorspronke-
lijke opgave 
dat is uitge-
voerd 

20% 20% 25% In 2015 zijn 
alle geen-
spijt maatre-
gelen uitge-
voerd en 
wordt vol-
daan aan 
30% van de 
oorspronke-
lijke doelstel-
ling. 

+/+ -/- +/- 

 

Toelichting 
 
Prestatie indicator nr. 32 
Uitvoeren van reeds geplande geen-spijt maatregelen 
  
Realisatie   
De geplande maatregelen zijn grotendeels opgenomen in de wgp's. Een deel van deze plannen loopt 
vertraging op vanwege moeizame gebiedsprocessen. Verder heeft vanwege voorziene tekorten verso-
bering van alle wgp's 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. Het betreffende bestuursvoorstel is al in de commissie SKK 
besproken en wordt in mei ter besluitvorming aan het AB voorgelegd. 
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Wat zijn de kosten? 

   Begroting  Realisatie  Prognose   Resultaat 

 
2014 t/m mrt 

2014 
2014 2014  

Beperking wateroverlast 
     

Kosten      
Rentekosten                27                  1                27                 -  
Afschrijvingskosten                74                  3                74                 -  
Personeelskosten           1.667              400           1.664                   3  V 
Overige kosten           1.932                76           1.917                 15  V 
       
Totaal kosten           3.699              480           3.681                 18 V
           
Overige opbrengsten          

Overige opbrengsten              840 
 

227-              840                 -  
       

Totaal overige opbrengsten              840 
 

227-              840                 -  
           
Saldo kosten en overige opbrengsten           2.860              707           2.842                 18 V

Bedragen zijn in € 1.000 (V = voordelig, N = nadelig) 

 
Toelichting:  
Er zijn geen substantiële afwijkingen toe te lichten. 
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Thema Schoon Water 

3.6 Kwaliteit van het oppervlaktewater 
 
Doelstelling 11 Monitoring scores op landelijke KRW maatlatten 
 

Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2013 Norm 2014 Realisatie t/m 
maart 2014 

Einddoel-
stelling 

K T G 

33 Scores 
HDSR op 
landelijke 
KRW maat-
latten (alle 
30 waterli-
chamen). 

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

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

3% Slecht, 
27% Ontoe-
reikend, 70% 
Matig, 0% 
Goed. 

Meetjaar 2013:  
3% Slecht, 33% 
Ontoereikend, 63% 
Matig, 0% Goed.  

In 2015: 0% 
Slecht, 37% 
Ontoerei-
kend, 56,% 
Matig, 7% 
Goed. In 
2027: 100% 
Goed (con-
form WBP). 

+/+ +/+ +/+ 

Doelstelling 12 - Uitvoering KRW onderzoek conform WBP 
 

Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 
2013 

Norm 2014 Realisatie t/m 
maart 2014 

Einddoel-
stelling 

K T G 

34.  
  

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

EU Uitvoeringsver-
plichting. KRW 
maatregelen uitvoe-
ren om KRW doelen 
te halen. 

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

0 'Planvoorbe-
reiding', 19 'In 
uitvoering', 60 
'Uitgevoerd'. 

1 stuks 'Planvoorbe-
reiding' (de slib-
vang), 53 stuks 'In 
uitvoering' (waarvan 
23 stuks doorlopend 
in uitvoering zijn via 
onderhoud en peil-
beheer), 25 stuks 
'Uitgevoerd'. 

In 2015: alle 
79 maatre-
gelen uitge-
voerd (con-
form WBP). 

+/+ +/+ +/+ 

35.  
  

Aanleggen na-
tuurvriendelijke 
oevers (KRW) 

Cumulatief aantal 
aangelegde kilome-
ters oever met een 
gemiddelde breedte 
van 5 meter 

100,9 36 17 43,7 km 
KRW-proof 
oever gerea-
liseerd in 
2015 

+/+ +/- +/+ 

 
Toelichting 
 
Prestatie indicator nr. 35 
Aanleggen natuurvriendelijke oevers (KRW) 
   
Realisatie   
De voortgang loopt achter op schema omdat het praktisch niet mogelijk is om binnen de waterlichamen 
de benodigde ruimte te vinden.  
             
Maatregel  
We leggen nu ook buiten de waterlichamen oevers aan om de KRW - opgave te realiseren. Vooralsnog 
lijkt de einddoelstelling haalbaar. 
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Doelstelling 13 – Uitvoering KRW onderzoek conform WBP 
 

Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 
2013 

Norm 2014 Realisatie t/m 
maart 2014 

Einddoel-
stelling 

K T G 

36.  
  

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

EU Uitvoeringsverplichting. 
Onderzoeken naar effectivi-
teit, haalbaarheid & betaal-
baarheid van KRW maatre-
gelen. 

130 stuks 
'Uitgevoerd'. 

130 waterli-
chaam gerela-
teerde onder-
zoeken uitge-
voerd (eind-
doelstelling 
behaald) 

 130 stuks 
waterlichaam 
gerelateerde 
onderzoeken 
uitgevoerd 

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

+/+ +/+ +/+ 

37 Uitvoeren van 
KRW-
onderzoekspro-
gramma 

Aantal onderzoeken gereed 
per jaar 

Alles afge-
rond (12). 

12 Alle 12 de 
onderzoeken 
zijn gereed 

In 2015 zijn 
alle 12 on-
derzoeken 
gereed 

+/+ +/+ +/+ 

 
 
Doelstelling 14 – Synergieprojecten 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 

2013 
Norm 2014 Realisatie t/m 

maart 2014 
Einddoelstelling K T G 

38.  
  

Uitvoeren syner-
gieproject Grecht 

Uitvoering 
synergieproject 

uitvoering Uitvoering onderzoek 
naar moge-
lijkheden vindt 
plaats 

Waterberging en 
natuurontwikke-
ling gereed in 
2015 

+/+ +/+ +/+ 

39.  
  

Uitvoeren syner-
gie project 
Kromme Rijn 

Uitvoering 
synergieproject 

uitvoering Alle maatregelen 
uitgevoerd exclusief 
slibvang 

laatste deel-
project in 
voorbereiding. 
Uitvoering 
medio 2014    

Synergieproject 
gereed in 2015. 

+/+ +/+ +/+ 

40    Deelname in 
synergieproject 
Schoon water 
gem.Utrecht 
voor waterli-
chaam Maar-
tensdijk en Vecht 

Uitgevoerd 
synergieproject 

uitvoering Alle maatregelen 
uitgevoerd 

In uitvoering Synergieproject 
gereed in 2015. 

+/+ +/- +/+ 

41.  
  

Uitvoeren syner-
gieproject herin-
richting Haarrijn-
Ouwenaar 

Uitgevoerd 
synergieproject 

uitvoering Uitvoering In uitvoering Aanleg NVO in 
boezem, verplaat-
sen gemaal Haar-
rijn en herinrich-
ten voormalige 
boezem gereed in 
2015 

+/+ +/+ +/+ 
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Toelichting 
 
Prestatie indicator nr. 40 
Deelname in synergieproject Schoon water gem. Utrecht voor waterlichaam Maartensdijk en Vecht   

        
      Realisatie   
      Realisatie: in 2014 worden 3 van de 4 projecten afgerond.  
             
      Maatregel  

Met de gemeente Utrecht (trekker project 4) worden afspraken gemaakt over het al dan niet realiseren 
van het project. 
 

Doelstelling 15 – Vispasseerbaar maken van kunstwerken 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 

2013 
Norm 2014 Realisatie 

t/m maart 
2014 

Einddoelstelling K T G 

42 Vispasseerbaar 
maken van 
kunstwerken 

Cumulatief aantal 
gerealiseerde 
vispassages 

24 67 47 Realiseren van 
123 vispassages 
binnen WGP, 
KRW en buiten 
WGP en KRW 
verband. 

+/+ +/- +/+ 

 
Toelichting 

Prestatie indicator nr. 42 
Vispasseerbaar maken van kunstwerken 
 
Realisatie   
De realisatie voor 2014 loopt achter t.o.v. de planning. De eindnorm voor 2015 wordt wel gehaald. 
 
Maatregel  
De geplande vispassages worden opgenomen in de jaarplanning voor 2015.
 
Doelstelling 16 – Verder verlagen van diffuse emissies en voldoen aan normen voor prioritaire en 

gevaarlijke stoffen 
 

Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2013 Norm 2014 Realisatie t/m 
maart 2014 

Einddoel-
stelling 

K T G 

43 Toezicht en 
handhaving 
directe lozin-
gen 

Naleving kwaliteit 
van lozingen op 
Oppervlaktewater 

97% 90% 88% >90% +/+  +/- +/+ 

 
Toelichting 

 
Prestatie indicator nr. 43 
Toezicht en handhaving directe lozingen 
 
Realisatie 
De niet opgespoorde niet-naleving is mogelijk groter, doordat we gerichter op zoek gaan naar vertredingen 
(risico gericht). Overigens is het verschil marginaal en binnen de bandbreedte, waarbij 90% alsnog de 
uitkomst zou kunnen worden. 
   
Maatregel 
Geen maatregelen noodzakelijk omdat de einddoelstelling realistisch blijft 
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Wat zijn de kosten? 

   Begroting  Realisatie  Prognose   Resultaat 

 
2014 t/m mrt 

2014 
2014 2014  

Kwaliteit van het oppervlaktewater      

Kosten      
Rentekosten                36                  5                36                 -  
Afschrijvingskosten                67                13                67                 -  
Personeelskosten           1.311              319           1.311                 -  

Overige kosten           1.495 
 

282-           1.295               200  V 
       
Totaal kosten           2.909                55           2.709               200 V
           
Overige opbrengsten          
Overige opbrengsten              333                  8              333                 -  
       
Totaal overige opbrengsten              333                  8              333                 -  
           
Saldo kosten en overige opbrengsten           2.576                47           2.376               200 V

Bedragen zijn in € 1.000 (V = voordelig, N = nadelig) 

 

 
Toelichting 

 

Overige kosten  
De aanvragen in het kader van de stimuleringsregeling afkoppelen Utrechtse Heu-
velrug zijn veel lager dan het beschikbare budget. Het college heeft in december 
2013 de opdracht van het algemeen bestuur gekregen om te kijken of er alterna-
tieve wijzen zijn om het afkoppelen op de Utrechtse Heuvelrug (of binnen Winnet-
verband) te blijven stimuleren. Daar is onderzoek naar gedaan en er zijn enkele 
alternatieven in beeld gebracht. Na afweging van de alternatieven volgt het college 
het ambtelijk advies om de huidige regeling dit najaar af te laten lopen. Daarbij 
wordt voorgesteld vanuit het restant van de bestemmingsreserve middelen vrij te 
maken om onderzoek te doen naar vernieuwende manieren van burgerparticipatie 
te doen en om burgerparticipatie te stimuleren. Het voorstel hierover aan het al-
gemeen bestuur, het gaat immers om herbestemming van middelen, volgt na de 
zomer bij de afwikkeling van de regeling. Onderstaand is het effect op de prognose 
van het jaarresultaat weergegeven: 

 Hogere vrijval bestemmingsreserve stimuleringsregeling afkoppelen 
Utrechtse Heuvelrug door het achterblijven van aanvragen: in Begroting 
2014 is rekening gehouden met een vrijval van € 75.000 (bezuinigings-
kaart). Deze wordt naar verwachting € 325.000 en dus € 250.000 hoger.  

250 V

 Reservering stimuleringen Burgerparticipatie: vanuit de hogere vrijval van 
de bestemmingsreserve wordt voorgesteld om een deel van dit voordeel in 
breder in te zetten om via het burgerparticipatie een bijdrage te leveren 
aan de realisatie van waterschapsdoelen (in bredere zin dan bij de huidige 
stimuleringsregeling). 

50 N

Bedragen zijn in € 1.000 (V = voordelig, N = nadelig) 
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3.7 Zuiveringsbeheer 
 
Doelstelling 17 – Voldoen aan lozingseisen, afnameverplichting en overige eisen 
 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 

2013 
Norm 
2014 

Realisatie 
t/m maart 
2014 

Einddoelstelling K T G 

44 Voldoen aan lozings-
eisen 

Voldoen aan lozingseisen n.v.t. 100% 100% 100% voldoen 
aan de lozingsei-
sen. 

+/+ +/+ +/+ 

45 Optimalisatie proces Verwijderingspercentage 
van fosfaat 

88,3% 83% Gegevens 
t/m maart 
2014 
nog niet 
bekend (zie 
toelichting) 

Voldoen aan 
minimale wettelij-
ke eis van 75% 

 GG GG GG 

46 Optimalisatie proces Verwijderingspercentage 
van stikstof 

87,6% 83% Gegevens 
t/m maart 
2014 
nog niet 
bekend (zie 
toelichting) 

Voldoen aan de 
minimale wettelij-
ke eis van 75%  

GG GG GG 

 
Toelichting 
 
Met betrekking tot de prestatie indicatoren 45 en 46 zijn de laboratorium gegevens over de eerste drie 
maanden van 2014 nog niet voorhanden tijdens het opstellen van deze bestuursrapportage. 
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Doelstelling 18 – De laagst  maatschappelijk aanvaardbare kosten in de afvalketen 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 

2013 
Norm 
2014 

Realisatie t/m 
maart 2014 

Einddoelstelling K T G 

47 Sluiten van afvalwater-
akkoorden met ge-
meenten 

Cumulatief aantal 
bestuurlijk vastgestelde 
afvalwaterakkoorden 

12 16 12 16 afvalwaterak-
koorden in 2014 

+/+  +/- +/+ 

48 Toetsen gemeentelijke 
rioleringsplannen 

Cumulatief aantal 
getoetste gemeentelij-
ke rioleringsplannen 

19 19 19 19 getoetste 
rioleringsplannen 
in 2015 

+/+ +/+ +/+ 

 

Toelichting 
 
Prestatie indicator nr. 47 
Sluiten van afvalwaterakkoorden met gemeenten 

Realisatie 
Er moeten nog 4 afvalwaterakkoorden worden gesloten, te weten: Wijk bij Duurstede, Utrecht, Lopik en Zeist. 
De verwachting is dat drie van de afvalwaterakkoorden van drie van de vier gemeenten (Wijk bij Duurstede, 
Utrecht en Lopik) voor eind 2014 worden vastgesteld. Het werk is feitelijk volledig afgerond en alleen het offi-
ciële gedeelte van de ondertekening moet nog plaatsvinden. Bij de gemeente Zeist is er nog een discussie 
gaande over de doorvoer via het stelsel van gemeente De Bilt. Het is daarom twijfelachtig of deze in 2014 
gesloten kan worden.  
 
Maatregel:   
De discussie aangaande gemeente Zeist over de doorvoer via het stelsel van de gemeente De Bilt ligt buiten 
de scope van HDSR.  
 

Doelstelling 19 – Regionale samenwerking in de afvalketen (Winnet) 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2013 Norm 

2014 
Realisatie t/m 
maart 2014 

Einddoelstelling K T G 

49 opstarten van direct 
uitvoerbare projecten  

Cumulatief aantal 
projecten 

Niet gestart in 2013 4 4 Operationeel  in 
2012 - 2016 

+/+ +/+ +/+ 

50 Ontwikkelen van 
(beleids) producten, 
die op (middel)lange 
termijn voordeel 
opbrengen  

Opstellen van het 
Regionaal Afvalwa-
terketen Beleid 

5 1 1 vaststellen in 
2014 

+/+ +/+ +/+ 
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          Doelstelling 20  – Benutting grondstoffen uit afvalwater 

 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2013 Norm 2014 Realisatie t/m 

maart 2014 
Einddoelstelling K T G 

51 Onderzoek met 
een Nereda 
schaalmodel op 
de rwzi Utrecht 

Onderzoeksresultaat Nereda schaal-
model opgeleverd 
en gevuld met 
entslib. 

Onderzoeksre-
sultaten be-
schikbaar 

75% van het 
onderzoek 
is afgerond 

Gefundeerde 
keuze zuiverings-
tech-nologie rwzi 
Utrecht 

+/+  +/- +/+ 

52 Energie-
efficiëntie-
verbetering 

Cumulatief procen-
tuele energie effici-
entie verbetering 

14% 18% 20% Energie-
efficiëntie-
verbetering in 
2020 is 30% ten 
opzichte van 
2005(2% per jaar) 

+/+ +/+ +/+ 

53 Verhogen per-
centage biogas-
benutting t.o.v. 
biogas productie  

Percentage biogas-
verbruik  

91% 96% Gegevens t/m 
maart 2013  
nog niet be-
kend (zie toe-
lichting) 

98% benutting 
biogasproductie in 
2015 

+/+  +/- +/+ 

 
Toelichting 
 
Prestatie indicator nr. 51 
Onderzoek met een Nereda schaalmodel op de rwzi Utrecht 

Realisatie 
De duur van het onderzoek is met drie maanden verlengd om een betere gefundeerde keuze te kunnen ma-
ken. 
 
Maatregel 
Verlenging duur onderzoek, om tot betere gefundeerde keuze te komen (zie boven).   
 
Prestatie indicator nr. 53 
Verhogen percentage biogasbenutting t.o.v. biogas productie 

Realisatie 
Begin 2014 is een nieuwe gasmotor geplaatst op rwzi Utrecht, waardoor 1 van de 3 gasmotoren buiten bedrijf 
was. Hierdoor is er veel biogas afgefakkeld en was de benutting biogas laag. 
 
Maatregel 
De einddoelstelling is nog haalbaar vanwege de plaatsing van nieuwe gasmotoren op rwzi’s in Nieuwegein en 
Utrecht. 
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Wat zijn de kosten? 
   Begroting  Realisatie  Prognose   Resultaat  

 
2014 t/m mrt 

2014 
2014 2014 

 
Zuiveringsbeheer       
Kosten       

Rentekosten           6.968           1.549           6.722               246  V 

Afschrijvingskosten          17.472           4.329          17.566  
 

94-  N 
Personeelskosten           4.345              993           4.345                 -   
Overige kosten          17.443           3.742          17.344               100  N 
        
Totaal kosten          46.228          10.614          45.977               252  V 
           
Overige opbrengsten          
Overige opbrengsten           2.008           1.143           2.008                 -   
        
Totaal overige opbrengsten           2.008           1.143           2.008                 -   
           
Saldo kosten en overige opbrengsten          44.220           9.470          43.969               252  V 

Bedragen zijn in € 1.000 (V = voordelig, N = nadelig) 

 
Toelichting 

 

Rentekosten  
 Er is een voordeel op de rentekosten doordat er tegen een lager renteper-

centage is gefinancierd dan begroot en doordat er, door lagere investe-
ringsuitgaven, minder is gefinancierd dan begroot. 

60 V 

 Gedeeltelijke invulling taakstelling € 1,0 miljoen 186 V 
Afschrijvingskosten  

 Investeringen in het kader van de verwerking van overtollig biogas leiden 
tot versnelde afschrijving van de gasmotor op de rwzi Nieuwegein. Dit na-
deel is meegenomen in de berekening van de terugverdientijd van de in-
vestering en ook inclusief dit nadeel is de terugverdientijd gunstig. 

214 N 

 Lagere afschrijvingskosten door niet-geactiveerde projecten 2013, lagere 
uitgaven investeringsprojecten 2013 en langere afschrijvingstermijnen 
door toepassing van nieuwe activa - categorieën (conform het aangepaste 
afschrijvingsbeleid dat, zoals in het betreffende bestuursvoorstel gemeld, 
nog niet in de hoogte van de voor 2014 begrote afschrijvingskosten was 
verwerkt. 

120 V 

Overige kosten  
 Lagere kosten voor beheer en onderhoud. Hierop wordt bewust gestuurd 

om budget vrij te maken voor Centrale Automatisering Waterbeheer 
(CAW). 
(zie ook bladzijde 23) 

170 V 

 De bijdrage in het kader van de anti-afhaaksubsidies is verhoogd. Het be-
drag is gebaseerd op het werkelijke tarief en op een ingeschatte hoeveel-
heid. Afwijking in het gerealiseerde aantal vervuilingseenheden werkt door 
in de eindafrekening. Deze wijziging wordt expliciet opgenomen in zowel 
de voorjaarsnota van 2014 als de begroting van 2015. 

220 N 

 Gedeeltelijke invulling taakstelling € 1,0 miljoen: besparing op onderhoud 
gebouwen, het transport van vloeibaar slib, mechanisch en electrisch on-
derhoud en apparatuur/ gereedschappen. 

140 V 

Bedragen zijn in € 1.000 (V = voordelig, N = nadelig) 
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Thema Bestuur, middelen en maatschappij 
 
3.8 Lastendruk 
 
 
Doelstelling 21  – Betere dienstverlening door een evenwichtige belastingheffing tegen zo laag  
                              mogelijke kosten  
 

Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2013 Norm 
2014 

Realisatie 
t/m maart 

2014 

Einddoel-
stelling 

K T G 

54 Reacties (Belastingen) op 
tijd afhandelen 

Percentage afgehandelde 
reacties  binnen wettelijke 
termijn 

 Alle reacties zijn 
binnen de wettelijke 
termijn afgehandeld.

100% 100% 100% +/+ +/+ +/+ 

 

Wat zijn de kosten? 

   Begroting  Realisatie  Prognose   Resultaat 

 
2014 t/m mrt 

2014 
2014 2014 

Lastendruk      

Kosten      
Rentekosten                -                 -                 -                 -  
Afschrijvingskosten                -                 -                 -                 -  
Personeelskosten                84                24                84                 -  
Overige kosten           3.617           1.694           3.617                 -  
       
Totaal kosten           3.701           1.718           3.701                 -  
          
Overige opbrengsten         

Overige opbrengsten                -  
 

6-                -                 -  
       

Totaal overige opbrengsten                -  
 

6-                -                 -  
          
Saldo kosten en overige opbrengsten           3.701           1.724           3.701                 -  

Bedragen zijn in € 1.000 (V = voordelig, N = nadelig) 

 

 
Toelichting 

 Er zijn geen substantiële afwijkingen toe te lichten. 
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3.9 Tevredenheid belanghebbenden 

 
 
Doelstelling 22 - Het waterschap is zichtbaar in de samenleving en zoekt actief naar draagvlak 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2013 Norm 

2014 
Realisatie 
t/m maart 
2014 

Einddoelstelling K T G 

55 Het publiek onze 
cultuurhistorische 
objecten laten 
beleven 

Cumulatief aantal te 
beleven objecten. 

14 14 14 Zoveel mogelijk te 
beleven cultuurhisto-
rische objecten. 

+/+ +/+ +/+ 

56 Betere dienstverle-
ning (e-Overheid + 
informatie-
huishouding) 

Aantal elektronische 
nieuwsbrieven 
(gemaild en op de 
website) 

Electr.nws 7 
@grariër 9, Totaal 
16. 

12 x per 
jaar 

1 E.N. (geen 
@grariërs) 

Minimaal 6 nieuws-
brieven per jaar 

+/+ +/+ +/+ 

57 Betrokkenheid bij 
de samenleving 

Aantal bezoekers 
open dagen van 
waterschaps-
objecten 

2012 bezoekers 
(zowel excursies 
als open dagen) 

800 380 800 +/+ +/+ +/+ 

58 Informeren en 
draagvlak 

Persberichten 93 persberichten 55 16 55 +/+ +/+ +/+ 

59 Informatie-
veiligheid 

Aansluiting bij lande-
lijke ontwikkeling 
waterschappen. 

nvt In elk 
geval 
wordt in 
2014 een 
nulmeting 
op de ISO 
norm 
27001:200
5 uitge-
voerd, op 
basis 
waarvan 
een maat-
regelen-
pakket 
wordt 
samenge-
steld. 

Nulmeting in 
voorberei-
ding ism 
Haagse 
Hogeschool. 
Landelijk is 
een nieuwe 
norm vast-
gesteld 
waartegen 
alle water-
schappen 
toesten, nl 
de BIWA. 
Deze komt in 
de plaats 
van ISO 
27001:2005. 

Eind 2015 is heet 
maatregelenpakket 
geïmplementeerd. 

+/+ +/+ +/+ 

60 Betere Dienstver-
lening 

Aansluiting op het 
GBA gerealiseerd 

nvt   faciliteit is er 
en  
wordt ge-
bruikt 

Gegevens van onze 
burgers worden via 
onze GBA aanslui-
ting opgevraagd. 

+/+ +/+ +/+ 

 
Doelstelling 23 - Integreren vaarwegbeheer in het waterbeheer 
 

Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2013 Norm 
2014 

Realisatie 
t/m maart 

2014 

Einddoelstelling K T G 

61 Vaststellen 
vaarwegenbeleid 

Bestuurlijk vastge-
steld beleid 

 geen voorberei-
ding 

In voorberei-
ding 

Bestuurlijk vastge-
steld beleid in 2015 

+/+ +/+ +/+ 
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Doelstelling 24 – Werken op een dienstverlenende en ingeland gerichte wijze 
 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 

2013 
Norm 2014 Realisatie 

t/m maart 
2014 

Einddoelstelling K T G 

62 Verlenen van vergun-
ningen binnen de 
proceduretijd 

Percentage 
binnen de 
proceduretijd 
verleende 
vergunningen 
in kalenderjaar 

99% 95% 99% In 2014 binnen 
proceduretijd 95% 
vergunningverlening 

+/+ +/+ +/+ 

63 Betere dienstverle-
ning door middel van 
servicenormen 

Implementatie 
Servicenormen 

Eerste start is 
gemaakt in 
2013. We 
liggen op koers 
om de afspra-
ken over im-
plementatie per 
1-1-2015 na te 
komen. 

vaststelling 
servicenor-
men door 
college 

Concept-
plan wordt 
in mei 
2014 
besproken 
met de 
portefeuil-
lehouder.  

Aan het einde van 
2014 werkt HDSR 
met een vastgestel-
de basisset Servi-
cenormen 

+/+ +/+ +/+ 

64 Betere dienstverle-
ning door middel van 
Digid 

Minimaal 1 
proces waarbij 
de burger het 
waterschap 
benadert via 
internet wordt 
ondersteund 
met DigiD als 
autorisatie. 

nvt 2 Planning 
invoering 
digID 
op sche-
ma 

Alle processen 
waarbij burgers via 
internet contact 
zoeken met het 
waterschap waarbij 
autorisatie aan de 
orde is maken 
gebruik van DigiD 

+/+ +/+ +/+ 

 
 
Doelstelling 25 – Vergroting beleving door recreëren, cultuur en landschap 
 
Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2013 Norm 

2014 
Realisatie 
t/m maart 
2014 

Einddoelstelling K T G 

65 Opstellen beheer-
plan cultuurhistori-
sche objecten 

Vastgesteld 
beheerplan 

concept plan met poho 
besproken 

Vaststellen 
beheer-
plan 

In voorberei-
ding 

Beheerplan 
Cultuurhistorische 
objecten is vast-
gesteld  

+/+ +/+ +/+ 
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3.10 Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid 
 
 
Doelstelling 26 - Duurzaamheidcriteria wordt toegepast bij het inkopen en aanbesteden 
 

Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 
2013 

Norm 2014 Realisatie 
t/m maart 

2014 

Einddoelstelling K T G 

66 Beleidskader maken 
voor winning van 
grondstoffen uit onze 
bedrijfsprocessen 

Vaststellen  
grondstoffenvisie 

Positie in top 
5 

1 0 In 2014 vastge-
stelde grondstof-
fenvisie 

+/+ +/+ +/+ 

67 Het toepassen van de 
duurzaam inkoop 
criteria van  
AgentschapNL 

Percentage duur-
zaam inkopen vol-
gens criteria van 
AgentschapNL 

100% 100% 100% In 2015  100% 
duurzaam inko-
pen volgens de 
criteria van Agent-
schapNL in 2015.  

+/+ +/+ +/+ 

 
 
 

3.11 Bestuur en organisatie 
 
 
Doelstelling 27 – Een efficiënte en effectieve organisatie 
 

Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 
2013 

Norm 2014 Realisatie 
t/m maart 

2014 

Einddoelstelling* K T G 

68 Op een efficiënte 
wijze ondersteuning 
bieden aan het 
primaire proces 

Verhouding over-
head t.o.v. totaal 
kosten 

18% 16% 17%  16% is het huidige 
normpercentage. In 
2014 wordt een nieuwe 
waterschapsbrede 
benchmark uitgevoerd. 
Op basis van deze 
benchmark zal een 
voorstel tot bijstelling 
van het normpercenta-
ge worden voorgelegd.  

+/+ +/+ +/+ 

69 Kennisontwikkeling 
binnen de organisa-
tie 

Gemiddeld geïn-
vesteerd bedrag 
in opleidingen per 
medewerker  

1200 euro 1.200 euro 328 euro 1.200 euro +/+ +/+ +/+ 

70 Realiseren van een 
effectief werkende 
organisatie 

% behaalde 
doelstellingen 
vastgelegd in de 9 
programma’s 

83% 80% 85% Tenminste  
90% in 2017 

+/+ +/+ +/+ 
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Wat zijn de kosten? 

 

   Begroting  Realisatie  Prognose   Resultaat 

 
2014 t/m mrt 

2014 
2014 2014  

Bestuur en organisatie      

Kosten      
Rentekosten              260                74              252                   8  V 
Afschrijvingskosten              793              200              793                 - 
Personeelskosten           8.273           1.908           7.880               393  V 
Overige kosten           6.071           2.599           5.871               200  V 
        
Totaal kosten          15.397           4.781          14.797               600 V 
           
Overige opbrengsten          
Overige opbrengsten           1.637                90           1.637                 -  
       
Totaal overige opbrengsten           1.637                90           1.637                 -  
           
Saldo kosten en overige opbrengsten          13.760           4.692          13.160               600 V

Bedragen zijn in € 1.000 (V = voordelig, N = nadelig) 

 

 
Toelichting 
 

Personeel  
 Gedeeltelijke invulling taakstelling € 1,0 miljoen: besparing centrale inhuur 

van externe capaciteit en variabele personeelskosten 
400 V 

Overige kosten  
 Met terugwerkende kracht wordt er een BTW-voordeel verrekend op de 

samenwerking Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard 
(het streekarchief). Van het totale bedrag is € 25.000 structureel, de rest 
heeft betrekking op oude jaren. 

135 V 

 Gedeeltelijke invulling taakstelling € 1,0 miljoen: besparing op software fo-
toarchief en advertorials 

65 V 

Bedragen zijn in € 1.000 (V = voordelig, N = nadelig) 
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4. Belastingopbrengsten 

Tabel 6 – Netto bijdrage per belastingcategorie 

  Begroting  Realisatie   Prognose   Resultaat 
 2014  t/m mrt 2014  2014 2014 

          

Belastingopbrengsten       

Watersysteemheffing ingezetenen           19.229         18.770-          19.229                  -  
Watersysteemheffing overig ongebouwd            4.235           3.079-            4.235                  -  
Watersysteemheffing natuur                 47                11-                 47                  -  
Watersysteemheffing gebouwd           24.373          23.066-          24.373                  -  
Zuiveringsheffing woningen en bedrijven           55.746          52.874-          55.746                  -  
        
Totaal netto bijdrage         103.630          97.800-        103.630                  -  

Bedragen zijn in € 1.000 (V = voordelig, N = nadelig) 

 
Toelichting 
De realisatie van de belastingopbrengsten tot en maart 2014 is geen aanleiding om de prognose 
voor de belastingopbrengsten over het gehele jaar aan te passen.  
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5. Investeringen 

 
Algemeen 
In tabel 7 treft u de investeringsuitgaven en subsidies zoals begroot en gerealiseerd in de 
jaarschijf 2014 t/m maart 2014.  
 
Tabel 7  - Overzicht investeringsuitgaven, bijdrage derden en subsidies 
 

 
(Bedragen zijn in duizenden euro’s) 
 
 
Toelichting: 
 
Algemeen 
In de begroting is een (taakstellend) investeringsniveau van 41,404 miljoen euro.vastgesteld. Dit 
bedrag is als volgt opgebouwd; 1. Taakstellend investeringsniveau ad € 34,974 miljoen en 2. 
project Rwzi Utrecht ad € 6,43 miljoen. Daarnaast is er ook nog sprake van overloop van 2013 
naar 2014 van circa € 3 miljoen. Er is sprake van overloop als investeringsuitgaven in voorgaan-
de jaarschijven waren gepland maar werkelijk later in de tijd worden gerealiseerd. Gezien het feit 
dat er een investeringplafond is ingesteld dient dit bedrag binnen de vastgestelde jaarschijf 2014 
opgevangen te worden. Per programma wordt hier onder toegelicht op welke wijze hier vorm aan 
is gegeven. 
 
De afgelopen jaren is meerdere malen de jaarschijf naar beneden bijgesteld omdat het werk niet 
tijdig tot uitvoer gebracht kon worden. Om in 2014 strakker te sturen op de investeringsuitgaven 
is het beheerdersoverleg ingevoerd. Tijdens dit periodiek overleg tussen de ambtelijke opdracht-
gevers, ambtelijke opdrachtnemers en de directie wordt gestuurd op de investeringsuitgaven in 
2014 op basis van in ontwikkeling zijnde sturingsrapportages. Ondanks het feit dat de ontwikke-
lingsslag nog niet geheel gerealiseerd is lijkt het zijn vruchten af te werpen en heeft tot op heden 
geresulteerd in het feit dat er meer werk in uitvoering bij het ingenieursbureau is. Gedurende het 
jaar zullen aanvullende/ vervolg opdrachten worden verstrekt en dit resulteert in een geprognos-
ticeerde uitputting van de totale jaarschijf 2014 van 93% (dit is inclusief de bijstelling van de in-
vesteringsuitgaven ten behoeve van het project Rwzi Utrecht). De rwzi Utrecht buiten beschou-
wing latend wordt een uitnuttingspercentage van 99,6% van het investeringsplafond geprognosti-
ceerd.  
 
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 is voor 2014 € 7,995 miljoen aan investeringsuitgaven begroot. Op 18 december 

Begroting Realisatie Huidige Prognose 
2014 2014 uitputting uitputting 

Initieel t/m maart

Veiligheid 7.995 1.054 13% 0 
Primaire en regionale waterkeringen 7.995 1.054 13% 0 100% +/+ +/+ +/+
Voldoende water 11.129 2.297 21% -20 
Watersysteembeheer 8.974 1.916 21% 0 113% +/+ +/+ +/+
Beperking wateroverlast 2.155 381 18% -20 100% +/+ +/+ +/+
Schoon water 21.030 2.506 12% -315 
Kwaliteit van het oppervlakte water 7.045 773 11% -231 83% +/+ +/+ +/+
Zuiveringsbeheer 7.555 782 10% -84 100% +/+  +/- +/+
Rwzi Utrecht 6.430 950 15% 0 61% +/+  -/- +/+
Bestuur, middelen & maatschappij 1.250 32 3% -   
Bestuur en organisatie 1.250 32 3% -   +/+  +/- +/+
Totale uitgaven 41.404 5.889 14% -335 93% 

GK T
Subsidies/ 
bijdragen 

derden 
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2013 heeft het algemeen bestuur de geactualiseerde planning van het Grootonderhoudsplan 
Regionale Waterkeringen vastgesteld. Hiermee is de oorspronkelijke jaarschijf 2014 van € 3,5 
miljoen opgehoogd naar € 7,995 miljoen.  
Deze ophoging ad € 4,495 miljoen is bedoeld voor de versnelde uitvoer van lopende projecten  
(€3,250 miljoen) en het naar voren halen van de voorbereidingen van complexe projecten (€ 
1,245 miljoen). De onderzoeksopdrachten t.b.v. de voorbereidingen van complexe projecten zijn 
aanbesteed en worden op dit moment uitgevoerd.  
 
Al met al vergt het een forse inspanning om de geplande en begrote investeringen te realise-
ren, ermee rekening houdend dat er verschillende factoren zijn die de realisatie kunnen beïn-
vloeden. Toch gaan we er vooralsnog vanuit dat dit gaat lukken, waardoor een aanpassing van 
de ambitie en begroting nu niet aan de orde is. In de volgende bestuursrapportage zullen we 
daarop terug komen.  
 
Voldoende water 
Onder dit thema vallen onder andere het GOP oevers en kunstwerken, de legger watersysteem 
en de watergebiedsplannen. Voor het programma watersysteembeheer wordt mede als gevolg 
van overloop uit 2013 een uitputtingspercentage van boven de 100% verwacht. Gelet op het 
ingestelde investeringsplafond zal via de 1e begrotingswijziging 2014 deze overuitputting ad € 1,2 
miljoen worden opgevangen met een onderuitputting op het programma Kwaliteit van het opper-
vlakte water met € 1,2 miljoen. Deze overuitputting ad € 1,2 miljoen is als volgt opgebouwd. 
 
Tabel 8  - Bodemuitputting Watersysteembeheer 
 
Project Bodemuitputting 

(in miljoen €) 
Groot onderhoudsplan Kunstwerken 2013-2016  0,20
Groot onderhoudsplan Oevers 2013-2017 0,25
Watergebiedsplan Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal 0,25
Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk  0,50
Totaal geprognosticeerde overuitputting Watersysteembeheer 1,20
 
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 geprognosticeerde uitputtingsper-
centage van 83%. Hieronder vallen maatregelen zoals vismigratie 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 investeringsprogramma’s m.b.t de 
KRW zijn nog niet volledig ingevuld. Hierdoor blijven de investeringsuitgaven op deze investe-
ringsprogramma’s achter en zullen met € 1,2 miljoen middels de 1e begrotingswijziging naar be-
neden worden bijgesteld. De onderuitputting is als volgt opgebouwd: 
 
Tabel 9  - Onderuitputting kwaliteit van het oppervlaktewater 
 
Project Onderuitputting 

(in miljoen €) 
KRW resultaatverplichting 2010-2015  1,00
Versnellingsmaatregelen KRW en WGP 2016-2027 0,20
Totaal geprognosticeerde onderuitputting Kwaliteit van het opper-
vlaktewater 

1,20
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Zuiveringsbeheer 
Jaarprognose uitputting bedraagt 100% en bestaat uit twee bestandsdelen, namelijk (i) de over-
loop uit 2013 en (ii) aanbestedingsvoordelen op hieronder volgende projecten. 

1. Overloop 2013 bedraagt in totaliteit € 0,48 miljoen en zal met de 1e begrotingswijziging 
worden opgevoerd in de jaarschijf 2014.  

2. Gerealiseerde aanbestedingsvoordelen die tot naar beneden bijstelling  van de jaarschijf 
leiden bedragen in totaliteit € 0,60 miljoen. De jaarschijf 2014 zal  met dit bedrag met de 
1e begrotingwijziging naar beneden worden bijgesteld. Op volgende projecten zijn aan-
bestedingsvoordelen gerealiseerd: 

 
Tabel 10 aanbestedingsvoordeel Zuiveringsbeheer 

 
Project Aanbestedings-

voordeel 
(in miljoen €) 

Rwzi Houten OAS 0,30
Rwzi Leidsche Rijn (Roostergoed installatie)  0,15
Castellum kleppen, aanvoerschuiven 0,10
Rgm Rhenen, Verzwaring Persleiding  0,05
Totaal aanbestedingsvoordeel Zuiveringsbeheer 0,60

 
Rwzi Utrecht 
In de jaarschijf 2014 is ten behoeve van het project Rwzi Utrecht 6,43 miljoen gereserveerd in de 
jaarschijf 2014. Van dit krediet wordt € 2,7 miljoen niet gerealiseerd. Het krediet Rwzi Utrecht is 
opgebouwd in een drietal bestanddelen namelijk; 

1. Rwzi Utrecht – instandhoudingsplan ad € 3,43 miljoen. Betreft laatste deel van de nood-
zakelijke instandhoudingsinvesteringen die deels vanuit 2013 doorgelopen zijn naar 
2014. De investeringen gericht op verbetering van de effluentkwaliteit worden momenteel 
voorbereid. De geprognosticeerde uitputting bedraagt 100%.  

2. Rwzi Utrecht – voorbereidingskrediet sliblijn ad € 1,5 miljoen. Op 21 januari 2014 heeft 
het algemeen bestuur een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld van € 0,70 mil-
joen. Dit betreft een ophoging van € 0,44 miljoen op de reeds gemaakte kosten van 
2011-2013. De geprognosticeerde investeringsuitgaven in 2014 bedragen € 0,30 miljoen. 
In de 1e begrotingswijziging zal daarom € 1,20 miljoen worden afgeraamd.  

3. Rwzi Utrecht – voorbereidingskrediet waterlijn ad € 1,5 miljoen. Bestuurlijke besluitvor-
ming omtrent de waterlijn moet nog plaats vinden en staat gepland voor eind 2014. 
Daarom zal geen beroep gedaan worden op de gereserveerde investeringsruimte in de 
jaarschijf 2014. In de 1e begrotingswijziging 2014 zal daarom € 1,50 miljoen worden af-
geraamd. 

 
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 totaal begrote  investeringsni-
veau in 2014 bedraagt €1,25 miljoen. Van dit bedrag is € 0,65 miljoen bestemd voor de telefonie. 
De aanbesteding met betrekking tot telefonie heeft in 2013 plaatsgevonden. De levering en factu-
ratie vinden echter pas in 2014 plaats.  
 
Het tweede deel betreft de kantoorautomatisering ad € 0,65 miljoen. De aanschaf en vervanging 
van de hardware is gekoppeld aan het project Het Nieuwe werken. De uitputting van de geplande 
investeringsuitgaven kantoorautomatisering is afhankelijk van de voortgang van dit project en is 
daarom lastig te prognosticeren. De toekomstige investeringen in kantoorautomatisering zal in de 
toekomst middels een grootonderhoudsplan ICT meer planmatig uitgevoerd gaan worden.   
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Uitruil projecten x- en y-lijst 
In het 1e kwartaal van 2014 zijn geen projecten van de y-lijst van start gegaan.
  
Kredietoverschrijdingen 
In het 1e kwartaal 2014 hebben zich geen nieuwe krediet overschrijdingen voorgedaan dan de-
gene die reeds in de jaarrekening 2013 of eerdere bestuursrapportages zijn gemeld. Dit betreffen 
de projecten:
 
Tabel 11 kredietoverschrijdingen 
 
Project Toegekend  

krediet 
Bedrag van  
Overschrijding  
per  
31-3-2014 

Toelichting 

Renovatie loods Rayon 2 Houten € 106.000 € 14.000 Aanvullende voorstel wordt door 
MRB voorbereid. 

Databeheer € 260.000 € 23.000 Gemeld in burap II 2013 
Rwzi Utrecht Gasbedrijf € 650.000 € 42.000 Gemeld in burap II 2013 
Z info € 270.000 € 13.000 Gemeld in jaarrekening 2013. Een 

aanvullend voorstel wordt voorbe-
reid.  

 
Rapportage grote projecten en voortgangsrapportage Watergebiedsplannen 
Het algemeen bestuur ontvangt per kwartaal rapportage over de voortgang van de investerings-
projecten en – uitgaven. Naast de realisatie van de vastgestelde jaarschijf wordt gerapporteerd 
over de voortgang van de watergebiedsplannen en de overige grote projecten. De rapportage 
watergebiedsplannen hebben we laten vervallen en de voortgang van de watergebiedsplannen 
worden in de rapportage grote projecten gerapporteerd. De rapportage grote projecten kunt in in 
bijlage 5 terugvinden.
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6. Paragrafen 

6.1 Ontwikkelingen sinds het vaststellen van de begroting 
 
Financieel beeld en bezuinigingsopgave 
De taakstellingen zoals deze bij de voorjaarsnota 2013 zijn vastgesteld zijn in de begroting 2014 
(voor de jaarschijf 2014) verwerkt. Deze worden gedurende 2014 apart gevolgd en gerappor-
teerd in de bestuursrapportages. Volledigheidshalve zijn deze taakstellingen, zoals vastgesteld 
door het AB op 13 november 2013, opgenomen in bijlage 4 van deze burap.  
 

6.2 Uitgangspunten en normen 
In de begroting is bij nieuwe financiering uitgegaan van een rentepercentage van 4,25%. Op de 
huidige kapitaalmarkt is de rente lager, ongeveer 3,25%. Mede hierdoor is er een voordeel op de 
rentekosten geprognosticeerd. 
 

6.3 Kostentoerekening 
Voor deze paragraaf zijn geen bijzonderheden te melden t.o.v. de opgestelde begroting 2014. 
 

6.4 Reserves en voorzieningen 
In deze bestuursrapportage is een aantal afwijkingen ten opzichte van de begroting verwerkt die 
betrekking hebben op de reserves: 
 
Algemene reserves: op basis van de realisatie van het eerste kwartaal is het geprognisticeerde 
resultaat van ultimo 2014 bijna € 2,0 miljoen gunstiger dan begroot. In de begroting is nog uitge-
gaan van een onttrekking van per saldo € 3,4 miljoen euro. Nu wordt per saldo een onttrekking 
van € 1,4 miljoen euro geprognosticeerd.  
 
Bestemmingsreserve GHIJ: hogere onttrekking omdat in 2014 baggerkosten vanuit deze reserve 
worden gedekt. Deze baggerkosten waren niet in de begroting van 2014 voorzien maar zijn 
overgelopen uit 2013. Door dekking vanuit de bestemmingsreserve is er geen consequentie voor 
het resultaat. 
 
Bestemmingsreserve UHR: de stimuleringsregeling afkoppelen Utrechtse Heuvelrug loopt in het 
najaar van 2014 af. De verwachting is dat er na verrekening van de verplichtingen een saldo 
resteert van € 325.000. Hiervan is € 75.000 als vrijval begroot. Volgens de huidige verwachtingen 
is de vrijval derhalve € 250.000 hoger dan begroot (AB-voorstel volgt). 
 

6.5 Waterschapsbelastingen 
In hoofdstuk 4 zijn de belastingopbrengsten gespecificeerd.  
 

6.6 Weerstandsvermogen 
De meest recente berekening van de weerstandscapaciteit is opgenomen in Jaarverslag 2013. 
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6.7 Financering 
 

       Rentevisie en ontwikkelingen 
De rentevisie is gebaseerd op de huidige marktgegevens. Hoe de ontwikkeling van de rente van 
nieuw af te sluiten langlopende geldleningen de komende tijd zal zijn, kan op dit moment moeilijk wor-
den ingeschat. Thésor, onze adviseur op treasury gebied voorziet de komende jaren geen aanleiding 
voor grote stijgingen van de rentes.  
 
Per 31 maart 2014 bedraagt de rente voor de kapitaalmarkt (langlopend) voor een 30-jaars (fixe) rente 
ongeveer 3,75%, terwijl voor een lening met een looptijd van 10 jaar ongeveer 2,60% in rekening 
wordt gebracht. Op 31 maart 2013 bedroeg de rente op de kapitaalmarkt voor een lening met een 
rentevaste periode van 10 jaar ongeveer 2,30%. 
 
Doordat de geldmarkrente (rente met een looptijd tot 2 jaar) nog steeds relatief laag is, is het voorlopig 
aantrekkelijk in de financieringsbehoefte te voorzien door middel van onze rekening-courantfaciliteit bij 
de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). De rente die in rekening wordt gebracht op de rekening-
courant is gebaseerd op de geldmarktrente. De Stichtse Rijnlanden heeft de afgelopen jaren gestuurd 
op een negatief rekening-courant saldo waarmee overliquiditeit wordt voorkomen en optimaal wordt 
geprofiteerd van de lage geldmarktrente. De debetrente op 31 maart 2013 op de rekening-courant bij 
de NWB bedroeg 0,25%. Op dit moment (maart 2014) bedraagt de debetrente ook 0,25%.   
 
De uiteindelijke keuze voor een looptijd van een lening hangt af van de actuele renteomstandigheden 
op het moment van afsluiten van de lening en van de inpasbaarheid van deze looptijd in de bestaande 
leningenportefeuille. 
 
Schatkistbankieren 
Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Aange-
zien het waterschap geen overtollige middelen heeft gehad in het eerste kwartaal zijn geen tegoeden 
gestald bij het Rijk. 
 
Transacties 
Per 31 maart 2014 is voor € 4,900 miljoen aan reguliere aflossingen verricht. De verwachte aflossing 
voor de periode april tot en met december 2014 bedraagt € 16,600 miljoen. Daarmee komt de totale 
reguliere aflossing over 2014 uit op € 21,500 miljoen.  
 
In de begroting 2014 is gerekend met een totaal van € 22,000 miljoen nieuw aan te trekken langlo-
pende lening tegen een rentepercentage van 4,25%. Per 31 maart 2014 zijn nog geen nieuwe lenin-
gen aangetrokken. Vooralsnog is de verwachting dat aan het einde van het jaar (her)financiering be-
nodigd is van maximaal € 22,000 miljoen.  
 
De stand van de langlopende leningen is per 31 maart 2014 afgenomen tot € 197,800 miljoen. Vol-
gens prognose is de stand van de langlopende leningen aan het eind van het jaar  
€ 203,600 miljoen.
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Tabel 12  - Langlopende schulden ( in miljoenen euro’s) 
 
Stand 1 januari 2014 €  202,700 

-  reguliere aflossingen  tot en met maart 2014 
 

-   -/- 4,900 

Stand per 31 maart 2014 

 
Prognose april tot en met december 2014 
 
-  reguliere aflossingen                                                                
-  aan te trekken leningen 
 
                                                                                                     
Prognose 31 december 2014 

€  197,800 
 
 
 
 

  € -/- 16,600 
  €      22,000 
€        5.400 
€    203,200 

 
 
 

Bedragen zijn in miljoenen euro’s (afrondingsverschillen mogelijk) 

 
 

Interne toetsing 
In de begroting 2014 is opgenomen dat de administratieve organisatie van de treasury-
activiteiten object van onderzoek is bij de interne rechtmatigheidscontrole. 
 
Externe toetsing 
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 is 
onder bepaalde voorwaarden toegestaan de kasgeldlimiet tijdelijk te overschrijden. 
Hiervoor kan een ontheffingsverzoek gedaan worden bij de toezichthouder. Tot op he-
den heeft De Stichtse Rijnlanden hier geen gebruik van gemaakt. 
 
Toetsing renterisico-norm 
De renterisiconorm heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De 
renterisiconorm is een percentage van het begrotingstotaal. Voor waterschappen is het 
percentage bepaald op maximaal 30% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat jaar-
lijks niet meer dan 30% van ons begrotingstotaal geherfinancierd mag worden. Op basis 
van de liquiditeitsprognose 2014 bedraagt het renterisico percentage voor ons water-
schap ongeveer 20,2%. Dit is ruim binnen de norm (30%). 
 
Toetsing kasgeldlimiet 
De wettelijke kasgeldlimiet bepaalt hoeveel maximaal met kort geld (rekening-
courantsaldo) gefinancierd mag worden. De kasgeldlimiet wordt berekend als een per-
centage van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende begrotingsjaar. Voor 
waterschappen is de kasgeldlimiet vastgesteld op 23%. De kasgeldlimiet voor ons wa-
terschap bedraagt in 2014 circa € 24,600 miljoen. In het eerste kwartaal van het jaar 
hebben geen overschrijdingen van de kasgeldlimiet plaatsgevonden. 
 

 
 
.
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6.8 Verbonden partijen 
Indien van toepassing zijn in deze paragraaf bijzonderheden vermeld over de verbonden partijen. 
 
Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard 
Vanuit dit samenwerkingsverband wordt er in 2014 een BTW-voordeel gerealiseerd. Onder het 
programma Bestuur en organisatie is dit nader toegelicht. 
 

6.9 EMU Saldo 
 
In het kader van het EMU saldo zijn er op het ogenblik geen bijzonderheden te vermelden. U 
wordt hier nader over geïnformeerd in de 2e bestuursrapportage van 2014. 
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Bijlage 1 Afkortingen en begrippen
 
Tabel 13  – 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 14  – Begrippen 
 
Begrip Omschrijving 
Belastingcategorie Belastinginkomsten naar de categorieën: watersysteemheffing, zui-

veringsheffing/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 boezemstel-
sel 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 investeringsuitga-
ven 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 financie-
ringsbehoefte. 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 afschrijvingslas-
ten en rentelasten. De kapitaallasten bestaan hieruit.  

Kosten Hetgeen voortvloeit uit de inzet van mensen en middelen, bijvoor-
beeld personeels- en afschrijvingskosten  

Kostendekkende tarie-
ven 

Dit zijn de tarieven waarmee alle netto-kosten worden doorberekend 
aan het belastingdraagvlak zonder inzet van reserves. Bij de werke-
lijke tarieven worden toevoegingen of onttrekkingen aan reserves 
gedaan om tarieven respectievelijk hoger en lager dan kostendek-
kend vast te stellen 

Netto-
investeringsuitgaven 

Geplande investeringsuitgaven inclusief de verrekening van subsi-
dies 

Netto-kosten Saldo van kosten en overige opbrengsten (onder overige opbreng-
sten vallen niet de belastingopbrengsten) 

Overige opbrengsten Ontvangsten van zowel overheden als derden, bijvoorbeeld grens-
overschrijdend afvalwater 

Subsidies Bijdrage van overheden en derden voor het uitvoeren van onder-
zoeken en activiteiten of het doen van investeringsuitgaven 

Totale opbrengsten  Het totaal aan subsidies, overige opbrengsten en belastingontvang-
sten 
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Bijlage 2 Overzicht aanbestedingen 
 
Paragraaf Aanbestedingen 
 
Aanbestedingen (GWW) 
In tabel 1 is aangegeven hoeveel aanbestedingen er in het 1e kwartaal van 2014 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 15  – aantal aanbestedingen per soort verdeeld naar beleid 
 

Aandachtsgebied Soort aanbesteding L
ic

h
te

r

C
o

n
fo

rm

Z
w

aa
rd

er

T
o

ta
al

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

Onderhandelingsprocedure met vooraf- 
gaande bekendmaking -        -        -      -           
Meervoudig onderhandse procedure -        8        -      8          
Enkelvoudige uitnodiging -        3        2     5          

Subtotaal -        11      2     13        
Baggeren Europese aanbesteding -        -        -      -           

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

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

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

Subtotaal -        1        -      1          

Totaal -       12      2     14       
Procentueel 0% 86% 14% 100%

 
Toelichting 
Alle aanbestedingen zijn zwaarder of conform het beleid uitgevoerd.  
 
Aanbestedingsvoordeel 
In tabel 10 is per aandachtsgebied het totale bedrag van de besteksramingen weergegeven ten 
opzichte van het totaal van de aanneemsommen. 
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Tabel 16  – werkelijke aanneemsommen ten opzichte van totaal besteksramingen  
 

Aandachtsgebied
Totaal besteks- 

ramingen
Totaal 

werkelijk
Verschil Verschil 

%
Watersysteembeheer (excl. 0,6                       0,5             0,1           18%
Baggeren -                         -               -            
Zuiveringsbeheer 1,5                       0,8             0,7           
Totaal 2,1                     1,3           0,8          39%
Bedragen zijn in miljoenen euro's  
 
Toelichting 
In het 1e kwartaal van 2014 is er voor € 1,2 miljoen aanbesteed. Het aanbestedingsvoordeel op 
werken is € 0,8 miljoen. Het totaalvoordeel is hierdoor 39%. Dit voordeel komt voornamelijk voor 
rekening van een aanbestedingsvoordeel op een zuiveringstechnisch werk. Bij deze aanbeste-
ding was sprake van een prijsvechter. De overige aanbiedingen lagen in lijn met de besteksra-
ming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  51

Bijlage 3 Stand van zaken subsidies 
 

Tabel 17 Subsidies 2014 (stand tot en met 31 maart 2014) 
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 18: Overzicht ontvangen subsidie beschikkingen 2014 (aantal 2 stuks) 

 
Naam project                                                Regeling                                                        Bedrag 
Aanleg natuurvriendelijke oevers 
Kromme Rijn (fase 4): Van Dijk 
 

ILG/AVP €  150.000 

Kavelruil Achttienhoven Projectsubsidie provincie Zuid Holland €    72.600 

 Totaal €   222.600 

 
 
Tabel 19 : Overzicht ingediende/lopende subsidie verzoeken 2014 
 
Naam project                                                Regeling                                                        Bedrag 
Aanleg natuurvriendelijke oevers 
Kromme Rijn (fase 3): Odijk/Bunnik 
 

ILG/AVP €       883.451 

Verdrogingbestrijding Langbroekerwe-
teringgebied 
 

Programmasubsidie provincie Utrecht €       828.089 

 Totaal €  1.7712.540 
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Tabel 20: Subsidiekansen in onderzoek (initiatiefase) in 2014 
 
Naam project                                                Regeling                                                        Bedrag 
Aanleg natuurvriendelijke oevers 
Kromme Rijn : Melkwegwetering 
 

ILG/AVP €        40.000 

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 

   
 
 
Tabel 21l: Afgewezen en stop gezette subsidie-ideeën  2014 
 
Naam project                                                Regeling                                                        Bedrag 
  
 Totaal €           

 
 
Tabel 22: afgewikkelde  subsidies 2014 
 
Naam project                                                Regeling                       Beschikking      Vaststel-
ling 
Herstel waterloop Hooge Woerd POP2 €   54.900 €   53.253 

    

 Totaal €    54.900 €   53.253 
 
Toelichting afgewikkelde subsidies bij relevante afwijkingen. 
 
Herstel waterloop Hooge Woerd 
Korting 3% (€ 1.647) vanwege niet voldoen aan voorwaarden m.b.t. publicatie (plaatsen plaquette). 
Opm. ontbreken mogelijkheid tot  plaatsen bord (niet toegankelijk bosperceel). 
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Bijlage 4 Bezuinigingskaarten 
 
Tabel 23: Stand van zaken bezuinigingskaarten conform voorjaarsnota 2013 (jaren 2014 – 2017) 
 

kaart
nr
1 Peilbesluiten  €                -   75.000€                 75.000€                
2 Beperken stimuleringsregeling afkoppelen 75.000€           -€                           -€                         
6 Deregulering en uniformering regelgeving -€                     -€                           80.000€                
7 Wateropgave wateroverlast -€                     -€                           400.000€              
8 Maaionderhoud extensiveren 750.000€         750.000€               750.000€              
9 Maaiafval nuttig toepassen -€                     100.000€               100.000€              
11 Stopzetten preventieve bestrijding exoten 80.000€           80.000€                 80.000€                
12 Baggerprogramma extensiveren -€                     500.000€               500.000€              
13 Slibverwerking tegen laagste kosten 285.000€         285.000€               900.000€              
16 Rijden op eigen groengas niet meer doen 60.000€           60.000€                 60.000€                

1.250.000€     1.850.000€           2.945.000€           

krt nr Ontwikkelingskaarten
O1 Stedelijk water 300.000€         300.000€               300.000€              
O2 Waterhuishouding West-Nederland -€                     255.000-€               255.000-€              

300.000€        45.000€                 45.000€               

kaart
nr

A Strakkere inkoop & centrale regie 340.000€         340.000€               340.000€              
B Strategisch personeelsmanagement & verlaging inhuur 1.000.000€      1.000.000€            1.000.000€           
C Versoberen groenonderhoud zuiveringsterreinen 150.000€         150.000€               150.000€              
D Integratie/optimalisatie organisatie Muskusrattenbeheer -€                     265.000€               265.000€              
E Energiebesparing (EEP) -€                     300.000€               300.000€              
F Opheffen capaciteitspool internationale samenwerking 100.000€         100.000€               100.000€              
H Afstoten doorgangsdepots -€                     -€                           200.000€              
I Efficiency voordelen baggeren 750.000€         750.000€               750.000€              
J Verdienen met efficiëntere telecom 20.000€           20.000€                 20.000€                
K Verlagen ambities kantoorautomatisering 65.000€           65.000€                 65.000€                
L Uitvoering administratie van belastingsamenwerking 50.000€           50.000€                 50.000€                
M Verbetertraject administratie - informatiebeleidsplan 30.000€           30.000€                 30.000€                

2.505.000€     3.070.000€           3.270.000€           
 

Groen Ingeschat als uitvoerbaar
Oranje Ingeschat dat kaart niet/ niet geheel uitvoerbaar is / nog uitgewerkt moet worden.
Rood Ingeschat dat kaart in deze niet vorm uitvoerbaar is.

Bestuurlijke bezuinigingskaarten

TOTAAL ONTWIKKELINGSKAARTEN

Bestuurlijke bezuinigingskaarten jaar 2014 jaar 2015

TOTAAL AMBTELIJKE BEZUINIGINGSKAARTEN

jaar 2014 jaar 2015 jaar 2016

TOTAAL BESTUURLIJKE BEZUINIGINGSKAARTEN

jaar 2016
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Bijlage 5 Grote projecten 
 
Tabel 24: Overzicht grote projecten 
 

      
 geplande 
uitgaven   

 werkelij-
ke    

 Uitput-
ting           

 Totaal 
vastge-  

 Totaal 
uitgaven   Totaal   

      
 opgeno-
men in    uitgaven  

 in begro-
tings          

 steld kre-
diet  

 op kre-
diet  

 Budget-
ruimte  

Programma / project nr en naam 
 begroting 

2014  
 in 2014  jaar in % kwaliteit tijd geld doelrealisatie?  AB/DB        

  
Programma  
waterkeringen 

                   

Waterkeringen GOP regionale waterkeringen 7.995.000 810.823 10,14%         17.495.000 10.195.743 7.299.257 

  
Programma  
watersysteembeheer 

              

Watersysteembeh. KRW   1.400.000 87.576 6,26% 

+/+ 
  

+/- +/+

De uitgaven lopen wat 
achter, investeringsni-
veau 2014 omlaag bijge-
steld. 

5.056.000 474.615 4.581.385 

Watersysteembeh. KRW Kansen   500.000 79.794   15,96% 

+/+ +/+ +/+

De uitgaven lopen wat 
achter, investeringsni-
veau 2014 omlaag bijge-
steld. 

2.500.000 614.721 1.885.279 

Watersysteembeh. 
Synergieproject KRW Ouwe-
naar 

  3.295.000 474.521   14,40% 
+/+ +/+ +/+

Gaat volgens plan. 8.608.000 2.824.525 5.783.475 
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 geplande 
uitgaven    werkelijke   

 Uitput-
ting           

 Totaal 
vastge-  

 Totaal 
uitgaven   Totaal   

    
 opgeno-
men in    uitgaven   

 in begro-
tings          

 steld 
krediet  

 op kre-
diet  

 Budget-
ruimte  

Programma / project nr en naam 
 begroting 

2014  
 in 2014  jaar in % kwaliteit tijd geld doelrealisatie?  AB/DB        

Watersysteembeh.
Grootonderhoudsplan 
Oevers 

                    
700.000  

           
499.748  71,39% +/+ +/+ +/+ 

Gaat sneller dan gepland. 
Investeringsniveau omhoog 
bijgesteld. 

14.235.000 13.831.193 403.807 

Watersysteembeh.
Watergebiedsplan 
Groenraven/ Maar-
tensdijk 

                    
900.000  

           
317.007  35,22% +/+ +/+ +/+ 

Gaat sneller dan gepland. 
Investeringsniveau omhoog 
bijgesteld. 

6.400.000 3.249.506 3.150.494 

Watersysteembeh.
Watergebiedsplan 
Kromme Rijn 

                    
300.000  

             
35.019- -11,67%

+/+ +/+ +/+ 

Gaat volgens plan. In het 
1e kwartaal is een grote 
bijdrage van derden ont-
vangen.  

8.300.000 6.988.209 1.311.791 

Watersysteembeh.
Watergebiedsplan 
Langbroekerwetering 

                    
800.000  

             
93.038  11,63% +/+ +/+ +/+ 

Gaat volgens plan. 8.600.000 2.961.791 5.638.209 

Watersysteembeh.
Watergebiedsplan 
Linschoterwaard 

                    
200.000  

               
7.473  3,74% +/+ +/+ +/+ 

Gaat volgens plan, nog niet 
zichtbaar in uitgaven. 

10.800.000 121.789 10.678.211 

Watersysteembeh.
Watergebiedsplan 
Kamerik en Kocken-
gen 

                    
500.000  

           
148.631  29,73% +/+ +/+ +/+ 

Gaat sneller dan gepland. 
Investeringsniveau omhoog 
bijgesteld. 

12.200.000 7.310.611 4.889.390 

Watersysteembeh.
Watergebiedsplan 
Zegveld Oud-kamerik 

                 
1.300.000  

           
148.047  11,39% +/+ +/+ +/+ 

Gaat volgens plan. 13.400.000 7.206.241 6.193.759 

Watersysteembeh.
CAW Datacommuni-
catie en telemetrie 

                 
1.000.000  

           
119.323  11,93% +/+ +/+ +/+ 

Gaat volgens plan. 2.850.000 409.974 2.440.026 
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 geplande 
uitgaven    werkelijke   

 Uitput-
ting            Totaal vastge- 

 Totaal 
uitgaven   Totaal   

    
 opgenomen 

in    uitgaven   
 in begro-

tings           steld krediet  
 op kre-

diet  
 Budget-
ruimte  

Programma / project nr en naam 
 begroting 

2014  
 in 2014  jaar in % kwaliteit tijd geld doelrealisatie?  AB/DB        

 
Programma  
zuiveringsbeheer 

                    

Zuiveringsbeheer 
Rwzi Utrecht –  
Instandhoudingsplan 

                 
3.430.000  

           
942.746  27,49% +/+   +/-  +/+ 

  
           
5.730.000  

             
2.458.051  

       
3.271.949  

Zuiveringsbeheer Rwzi de Meern                  
1.800.000  

             
99.139  5,51% +/+ +/+ +/+ 

Gaat volgens plan. 
Aanbestedingsvoordeel 
gerealiseerd.  

           
2.600.000  

                
380.174  

       
2.219.826  
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Bijlage 6 Niet-afgeronde PI ‘s jaar 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.  
 
Tabel 25  – 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.

+/- +/- +/+

 
 
Prestatie-indicator 14: Evalueren en bijstellen beheer- en de beleidsplan waterkeringen 
Voortgang Bestuursrapportage 2014 nr. 1:  
Na consultatie van de commissie BMZ (6 mei jl.) besluit het college op 20 mei aanstaande over de vast-
stelling en de vrijgave voor de inspraak van de beleidsvisie (zie PI 6 in Bestuursrapportage 2014 nr. 1) 
 
Prestatie-indicator 27: Actualiseren legger watersysteem 
Voortgang Bestuursrapportage 2014 nr. 1:  
Geen nieuwe informatie ten opzichte van het jaarverslag 2013. 
 
Prestatie-indicator 30: Uitvoeren GOP Kunstwerken 2001-2015 
Voortgang Bestuursrapportage 2014 nr. 1:  
Geen nieuwe informatie ten opzichte van het jaarverslag 2013. 
 
Prestatie-indicator 45: Actualiseren Stimuleringsregeling Natuurvriendelijke Oevers 
Voortgang Bestuursrapportage 2014 nr. 1:  
Geen nieuwe informatie ten opzichte van het jaarverslag 2013. 
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Prestatie-indicator 82: Opstellen en vaststellen beleid recreatief medegebruik 
Realisatie: Nota “beleid recreatief medegebruik” wordt opgesteld en samen met vaarwegbeleid inge-
diend. 
Maatregel:. In 2014 wordt het plan voorgelegd aan het algemeen bestuur om vast te stellen. 
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