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Voorstel

gelezen de bestuursrapportage 2014 no. 1 

gelet op het bepaalde in de artikelen 4 en 5 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 

Stelt het college u voor om:
 

1. Kennis te nemen van de relevante ontwikkelingen zoals verwoord in hoofdstuk 2; 
2. In te stemmen met de doorvertalingen hiervan per thema zoals verwoord in hoofdstuk 3 en  

deze als uitgangspunten te hanteren voor het beleid in de begrotingsjaren 2015-2018; 
3. De voorjaarsnota als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de begroting 2015. Hierbij 

rekening te houden met de mogelijkheid om de tariefsverhoging van 3,5 % genoemd in de 
voorjaarsnota verder  te beperken. 

4. In te stemmen met de lijn van voorstellen die in hoofdstuk 3 gedaan worden om verdere 
bezuinigingen na 2016 te onderzoeken; 

5. In te stemmen met de lijn van bezuinigingsvoorstellen voor 2015 en 2016;  
 
 
 
Advies commissie   BMZ     SKK 

 
AGENDAPUNT 
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INLEIDING 
 
Doel 
De doelstelling van de voorjaarsnota is om de belangrijkste beleidsmatige keuzes voor de langere termijn 
aan het algemeen bestuur voor te leggen en daarmee een kader te creëren om de begroting voor het 
komende jaar uit te gaan werken. Dit vloeit voort uit het bepaalde in artikel 4 en 5, van de Verordening 
beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (vastgesteld door het 
algemeen bestuur op 30 juni 2010). 
 
Kaders 
Op het punt van én het bereiken van kostendekkende tarieven én het toepassen van een geïndexeerde 
nullijn, is de keuze gemaakt voor het hanteren van een lichte tariefstijging. Dit betekent dat wordt 
voorgesteld om in 2015 (evenals in 2014) het tarief  voor zowel zuiveringsheffing als watersysteemheffing 
met 1,5 % meer te laten stijgen dan het begrote indexcijfer van 2 %. Door dit te doen geven we invulling aan 
de wensen om “te sparen” voor de RWZI-Utrecht waterlijn en te komen tot kostendekkende tarieven voor 
watersysteembeheer. 
Het streven naar kostendekkende tarieven, een geïndexeerde nullijn en een maximaal gemiddeld 
investeringsniveau van 30 miljoen euro, vormen de kaders van deze voorjaarsnota 2014. Door deze kaders 
is een oplopende structurele bezuiniging van vijf miljoen euro vanaf 2016 noodzakelijk. 
 
Procedure 
De lijn van de bezuinigingsvoorstellen en de voorjaarsnota 2014 zijn op 6 mei 2014 in concept door het 
college vastgesteld. In de gecombineerde commissievergadering van 11 juni 2014 wordt deze concept 
voorjaarsnota behandeld.   
 
Het advies van de gecombineerde commissies, op zowel de ontwerp-voorjaarsnota 2014 als de lijn van de 
bezuinigingsvoorstellen, wordt door het college verwerkt tot een definitief voorstel aan het algemeen 
bestuur.  
 
Behandeling van dit voorstel in het algemeen bestuur is gepland voor 2 juli 2014. 
 
ARGUMENTEN 
 
Het college geeft met deze voorjaarsnota 2014 invulling aan een lijn van toekomstbestendig beleid in 
combinatie met beperktere financiële kaders.  
 
RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN  
 
Met deze ontwerp-voorjaarsnota 2014 wordt invulling gegeven aan het bereiken van de in het eerste 
collegeprogramma genoemde balans tussen ambitie (zoals ondermeer vastgelegd in het waterbeheerplan), 
lastenstijging en maatschappelijke ontwikkelingen.  
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES  
 
De strategische inzet de komende jaren is om tot kostendekkende tarieven te komen en te gaan sparen voor 
grote investeringen die op ons afkomen. De afgelopen jaren is met name bij het watersysteembeheer 
ingeteerd op de reserves. Dit is onwenselijk en de komende jaren ook niet meer vol te houden. Het kader 
van sparen voor grote uitgaven, kostendekkendheid en beperkte tariefstijgingen leidt  in deze voorjaarsnota 
tot het verder doorzetten van een aantal bezuinigingen. Als we blijvend en toekomstbestendig invulling willen 
geven aan de noodzakelijk investerings- en onderhoudsopgaven voor de komende vijf  tot tien jaar, dan is 
een beperkte tariefsverhoging niet te voorkomen.
Uit de analyse van de financiële kaders blijkt dat met de verwerking van de vijf miljoen euro structurele 
bezuinigingen vanaf 2016. (zoals eerder gemeld in de bestuursinformatiebrief d.d. 4 februari 2014) En 
daarnaast het hanteren van een tijdelijk gematigd tarief ontwikkeling van ten hoogste  
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1,5 procent boven het begrote indexcijfer van 2 procent, het naar het huidig inzicht, tot en met 2018 mogelijk 
is om: 
-er gespaard kan gaan worden voor het nu in 2017/2018 ingeschat benodigde investeringsvolume voor de 
RWZI-Utrecht waterlijn; 
-de reeks van forse jaarlijkse onttrekkingen uit de reserves watersysteem in ongeveer twee jaar tijd terug te 
dringen; 
-ook de tarieven van watersysteembeheer naar het niveau van kostendekkendheid te brengen; 
-de reserves op het niveau te houden dat minimaal noodzakelijk is voor het weerstandsvermogen; 
- de reserves van het watersysteem geleidelijk te brengen naar een niveau waarbij; 
a. er financiële ruimte is voor noodzakelijke investeringen waarvan de omvang op dit moment nog niet 
bekend   is. (bijvoorbeeld regionale waterkeringen); 
b. een buffer op te bouwen ten behoeve van de financiering van noodzakelijke investeringen zoals voor b.v. 
aanvullingen op het GOP regionale waterkeringen. Deze buffer is nodig om de investeringen te doen zonder 
hiervoor direct de tarieven fors te moeten laten stijgen dan wel nieuwe bezuinigingen in te moeten zetten. 
 
In de Bestuursrapportage 2014 nr. 1 lijkt het dat enkele structurele voordelen leiden tot een (te verwachten) 
lagere  onttrekking aan de reserves dan eerder begroot. Dit opkomende beeld was bij het opstellen van de 
Voorjaarsnota 2014 nog niet compleet voor handen en daarom is dit niet in de voorjaarsnota van 2014 
verwerkt. In de nu voorliggende Voorjaarsnota 2014 wordt daarom nog uitgegaan van de gematigde 
tariefstijging van ten hoogste 1,5 procent boven het begrote indexcijfer van 2 procent. Met name het 
structurele karakter van de onderschrijding op kapitaallasten is voor het college reden om bij de uitwerking 
en opzet van de Begroting 2015 te bezien of deze voordelen kunnen worden ingezet om de in de 
voorjaarsnota gepresenteerde stijging van de tarieven verder te beperken of om in te zetten bij mogelijke 
tegenvallers. Uitgewerkte voorstellen daartoe worden bij de begrotingsbehandeling 2015 ingebracht waarbij 
ook de omvang van de verwachte reservepositie wordt meegenomen. 
 
UITVOERING  
  
Na vaststelling van de voorjaarsnota 2014 zal het college starten met de voorbereidingen voor de begroting 
2015, waarbij de vastgestelde voorjaarsnota 2014 het kader vormt. De bezuinigingsvoorstellen die financiële 
consequenties hebben in het begrotingsjaar 2015 zullen als een taakstelling op de exploitatie van 2015 
worden verwerkt. Elk voorstel heeft een ambtelijk verantwoordelijke, die de inhoudelijke uitvoering van het 
voorstel op zich zal nemen. Via de gebruikelijke rapportagelijn zal over de voortgang aan het bestuur worden 
gerapporteerd.  
 
COMMUNICATIE  
 
Om de consequenties van de bezuinigingsopgave te communiceren naar de eigen organisatie is reeds een 
intern communicatietraject opgestart.  
 
BIJLAGE(N) 
 

 nee 
 ja, namelijk:  

bijlage 1: Ontwerp-voorjaarsnota 2014 (meerjarenraming 2015 – 2018) (DM 820093) 
 
TER INZAGE 
 

 nee 
 ja, namelijk       

 
 
 
 
Dijkgraaf en hoogheemraden, 
dijkgraaf, P.J.M. Poelmann 
secretaris directeur,  J. Goedhart 
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1. Inleiding 
 
Deze voorjaarsnota heeft een ander karakter dan eerdere voorjaarsnota’s. Er wordt met name 
op hoofdlijnen ingegaan op de ontwikkelingen en keuzes die de komende jaren invloed hebben 
op onze werkwijze en de financiën. 
 
Momenteel zijn er meerdere signalen die aangeven dat de economische crisis tot een einde lijkt 
te komen. Een crisis die zowel bij burgers, het bedrijfsleven en de overheid zijn tol heeft geëist. 
Door De Nederlandse Bank is wel aangegeven dat het naar verwachting nog jaren vergt voordat 
de Nederlandse overheidsfinanciën weer op orde zijn. Gelet op deze  signalen  zal deze 
voorjaarsnota zich kenmerken door een sobere inhoud en een  financieel toekomst-bestendige 
koers. “Sober maar robuust” is dan ook het motto van de voorjaarsnota 2014.  
 
De bezuinigingen die vorig jaar zijn ingezet zullen de komende jaren geïntensiveerd worden. Dit 
om de financiën en reserves van ons waterschap robuust en gezond te houden. Belangrijk 
uitgangspunt is dat we voorkomen dat er in de komende jaren steeds opnieuw bezuinigingen 
moeten worden gevonden. Dit leidt tot een onrustig beeld en vraagt steeds opnieuw capaciteit. 
Voor 2015 en 2016 zijn de bezuinigingsvoorstellen concreet, voor de jaren daarna wordt 
aangegeven welke mogelijke bezuinigingen onderzocht kunnen worden.  
 
Tijdens de AB conferentie in Wierickerschans, eind 2013, werd als strategische lijn ingezet op 
samenwerking. Samenwerking met andere waterschappen en de  bij ons inliggende gemeenten, 
wordt voor de komende jaren als meest effectief gezien. Voor het aangaan van fusies wordt 
vooralsnog niet gekozen.  Maar ook in  de samenwerking met anderen dan medeoverheden 
worden kansen gezien. Een ander onderwerp tijdens de conferentie betrof toekomstscenario’s. 
Eén van de richtingen die door veel AB leden als een reële optie werd benoemd, was het met 
beperkte middelen uitvoeren van een  goed basispakket. Deze optie, samen met het streven 
naar kostendekkende tarieven, een geïndexeerde nullijn en een maximaal gemiddeld 
investeringsniveau van 30 miljoen euro, vormen de kaders van deze voorjaarsnota 2014. Door 
deze kaders is een oplopende structurele bezuiniging van vijf miljoen euro vanaf 2016 
noodzakelijk. 
 
Op het punt van én het bereiken van kostendekkende tarieven én het streven naar toepassing 
van een geïndexeerde nullijn, is de keuze gemaakt voor het hanteren van een lichte 
tariefstijging. Dit betekent dat wordt voorgesteld om in 2015 (evenals in 2014) het tarief  voor 
zowel zuiveringsheffing als watersysteemheffing met 1,5 % meer te laten stijgen dan het begrote 
indexcijfer van 2 %. Door dit te doen geven we ook invulling aan aan de wensen om “te sparen” 
voor de RWZI-Utrecht waterlijn en te komen tot kostendekkende tarieven voor 
watersysteembeheer.  
 
We menen met deze voorjaarsnota de toekomst bestendig tegemoet te treden. Maar het  
evenwicht is fragiel. Want wat de afgelopen jaren duidelijk  werd is dat de toekomst  toenemend 
onzeker is geworden. De voorstellen zijn in te delen in zekere en minder zekere waar nog een 
politieke keus in gemaakt moet worden. De meer zekere voorstellen zijn die maatregelen die 
nodig zijn om in 2015 en 2016 de bezuinigingsdoelstelling te behalen. Deze liggen voor het 
overgrote deel bij efficiency verbeteringen en beperkter onderhoud van ons watersysteem. 
Daarnaast de minder zekere bezuinigingsmogelijkheden, deze worden onderzocht op hun 
bruikbaarheid om in de jaren na 2016, eventuele tegenvallers zo veel mogelijk op te vangen. 
Ook omdat moet blijken hoe structureel de bezuinigingen voor 2015 en 2016 zijn. 
 
Ondanks de sobere toon van deze voorjaarsnota is er ook goed nieuws. Met het recent 
verschenen rapport van de OECD over de watersector in Nederland hebben we een 
gezaghebbende onderbouwing voor onze toekomst. 
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2. Ontwikkelingen 
 
2.1 Strategische ontwikkelingen 
De strategische inzet de komende jaren is om tot kostendekkende tarieven te komen en te gaan 
sparen voor grote investeringen die op ons afkomen. De afgelopen jaren is met name bij het 
watersysteembeheer ingeteerd op de reserves. Dit is onwenselijk en de komende jaren ook niet 
meer vol te houden. Het kader van sparen, kostendekkendheid en beperkte tariefstijgingen leidt  
in deze voorjaarsnota tot het verder doorzetten van een aantal bezuinigingen. Als we blijvend en 
toekomstbestendig invulling willen geven aan de noodzakelijk investerings- en 
onderhoudsopgaven voor de komende vijf  tot tien jaar, dan is een beperkte tariefsverhoging niet 
te voorkomen.  
 
De bezuinigingen voor 2015 zullen met name op het watersysteem gericht zijn. Hier bevindt zich 
de grootste onevenwichtigheid ten aanzien van de tarieven en de kostendekkendheid.  
Zo kunnen we een aantal werkzaamheden beëindigen die niet  strikt tot de taakuitoefening 
behoren. Onderhoud van het watersysteem kan ook plaatsvinden door middel van toestand 
afhankelijk onderhoud. Dus niet op basis van een vaste datum baggeren of maairondes 
uitvoeren, maar op basis van het tempo van slibaanwas of begroeiingsgraad. 
Daarnaast zal, net zoals de afgelopen jaren, een fors deel van de bezuinigingen gevonden 
moeten worden in efficiency van de organisatie.  
 
Het voorstel is om op beheer en onderhoud van het watersysteem na 2016 een aantal 
principiële keuzes te maken. Ook valt te denken aan aanpassingen van het areaal of het 
onderhoud van keringen waar wij geen eigenaar van zijn. Mogelijk keuzes zijn uitgewerkt in 
hoofdstuk 3. 
 
Onze huidige wijze van waterbeheer is in het westen van ons gebied niet meer houdbaar. 
Bodemdaling en het huidige uitgebreide serviceniveau van het waterschap zorgen voor steeds 
grotere kosten in het veenweidegebied. Het waterschap zoekt naar een nieuwe balans tussen 
het functioneren van het totale waterhuishoudkundige systeem en de belangen van gebruikers 
en beheerders. In plaats van dat het waterschap zelf steeds duurdere oplossingen aanbrengt zal 
er veel meer in samenwerking gedaan moeten worden. De ontwikkelingen in het 
veenweidegebied zijn van dien aard dat samen met de gebruikers en bewoners bezien moet 
worden hoe het  gebied leefbaar gehouden kan worden. Het gaat hier niet alleen om het samen 
maken van plannen die het waterschap gaat uitvoeren. Het gaat hier zeker ook om elementen 
uit de zogenaamde participatie-democratie waarbij de verantwoordelijkheid zowel bij waterschap 
als bewoners komt te liggen. De kosten van het in stand houden van het veenweidegebied 
worden zo hoog, dat geijkte paden verlaten moeten worden. 
  
De komende jaren wordt onderzocht waar extra inkomsten gegenereerd kunnen worden. Leges 
is hier een voorbeeld van. Maar ook investeringen die gedaan worden voor een specifieke 
sector kunnen niet meer om niet plaatsvinden. Deze investeringen worden of niet meer gedaan 
of worden doorberekend aan de sector die daar baat bij heeft. We leggen de rekening daar waar 
hij hoort. Ook kan er gekozen worden om het investeringsniveau voor watersysteembeheer te 
verlagen. Door middel van versobering en temporisering is het mogelijk dit niveau met circa 25 
procent per jaar te verlagen. 
 
De komende jaren zijn er forse investeringen voorzien voor de RWZI Utrecht. De vorig jaar 
ingezette lijn van sparen wordt voortgezet. Dit voorkomt dat in latere jaren flinke investeringen 
en daarmee gepaard gaande kapitaallasten leiden tot plotselinge tariefstijgingen. 
 
Er is een transitie gaande in het denken over afvalstromen: van afval naar grondstof. Dat maakt 
dat stromen die we eerst als lastig en kostenverhogend zagen, nu stromen zijn die waardevolle 
afvalproducten in zich dragen. Ons waterschap werkt binnen de landelijke Energie- en 
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Grondstoffenfabriek met andere waterschappen samen aan innovatie en het wegnemen van 
belemmeringen om grondstofwinning financieel aantrekkelijk te maken.  
 
Onder strategische ontwikkelingen mogen ontwikkelingen in de Informatie en Communicatie 
Technologie (ICT) zeker niet ontbreken. Voor een efficiënte bedrijfsvoering en dienstverlening is 
het essentieel. Daarnaast nemen de eisen van de Rijksoverheid op het gebied van veiligheid, 
maar ook op wettelijk  terrein fors toe. Ook zijn er een aantal andere ontwikkelingen. Zo is 
bijvoorbeeld het Waterschapshuis een andere rol gaan vervullen wat zijn gevolgen heeft voor de 
waterschapsorganisaties. Daarnaast zijn er duidelijke aanwijzingen dat er snel extra 
investeringen in onze ICT omgeving noodzakelijk zijn. Daarom wordt halverwege 2014 het 
GrootOnderhoudsPlan ICT (GOP ICT) opgesteld waarin beschreven wordt welke maatregelen 
er genomen moeten worden. Dit GOP ICT wordt in juli 2014 opgeleverd om zo snel mogelijk de 
verbeteringen door te kunnen voeren. Voor investeringen na 2014 worden voorstellen gedaan 
die mee kunnen lopen bij het opstellen van de begroting 2015.  
 
Bezuinigingen 2015 en 2016 
Bij de begroting 2014 is een aanvullende bezuinigingstaakstelling van 5 miljoen vastgesteld. 
Deze bezuinigingstaakstelling moet in het kader van het streven naar kostendekkende tarieven 
uiterlijk gerealiseerd zijn in 2016. In februari 2014 is invulling gegeven aan een eerste deel van 1 
miljoen aan maatregelen. Deze zijn structureel van aard.  
De ambtelijke efficiencytaakstelling van aanvullend  0,5 miljoen in 2015 en 1,3 miljoen vanaf 
2016 wordt naar programmaniveau uitgewerkt in respectievelijk de begroting 2015 en de 
voorjaarsnota 2015.  
Omdat de noodzakelijke bezuinigingen op grond van de uitgevoerde meerjarige analyses met 
name in het watersysteembeheer gevonden moeten worden, wordt er voor gekozen om deze 
voor het jaar 2015 concreet in te vullen met een besparing van1 miljoen euro op baggeren en 
maaien. Voor het jaar 2016 en verder wordt er voor gekozen om  de nog benodigde  1, 2 miljoen 
euro aan bestuurlijke bezuinigingen in te vullen door een aanvullende bezuiniging van 1 miljoen 
euro op baggeren en maaien. De nog resterende bezuiniging van 0,2 miljoen euro per jaar vanaf 
2016 wordt aangegeven in de voorjaarsnota 2015. 
 
Bezuinigingen na 2016 
Een aantal maatregelen die in 2015 en 2016 worden voorgesteld moeten hun structurele 
karakter nog bewijzen. Daarnaast zijn er na die jaren onzekerheden die we nu nog niet goed 
kunnen inschatten. Regeren is vooruitzien, vandaar dat er wordt voorgesteld een aantal 
potentiele bezuinigingsmogelijkheden te onderzoeken. Deze zouden dan aangewend kunnen 
worden om financiële tegenvallers na 2016 zo veel mogelijk op te kunnen vangen. Verder 
bezuinigingen vraagt wel om diepgaander keuzes. Te denken valt aan investeringen die HDSR 
voor een specifieke sector verricht. Een andere mogelijkheid is te aanvaarden dat we op 
sommige momenten meer wateroverlast krijgen. Het overgaan tot het innen van leges is een 
keuze van dezelfde orde. In hoofdstuk drie worden deze mogelijke maatregelen verder 
uitgewerkt. 
 
Uitkomst analyse 
Uit de analyse van de financiële kaders blijkt dat met de verwerking van de vijf miljoen euro 
structurele bezuinigingen vanaf 2016 en het hanteren van een tijdelijk gematigd tarief 
ontwikkeling van 3,5 % het voor de komende jaren mogelijk is om: 
-te komen tot het “gewenste” sparen voor het nu in 2017/2018 ingeschat benodigde 
investeringsvolume voor de RWZI-Utrecht waterlijn; 
-de reeks van forse jaarlijkse onttrekkingen aan de reserves watersysteem in ongeveer twee jaar 
tijd terug te dringen; 
-hiermee gelijktijdig de tarieven van watersysteembeheer naar het niveau van 
kostendekkendheid te brengen; 
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-de reserves op het niveau te houden dat minimaal noodzakelijk is voor het 
weerstandsvermogen; 
- de reserves van het watersysteem geleidelijk te brengen naar een niveau waarbij er; 
a. financiële ruimte is voor noodzakelijke investeringen waarvan de omvang op dit moment nog 
niet bekend is. (bijvoorbeeld regionale waterkeringen); 
b. een buffer wordt opgebouwd ten behoeve van de financiering van noodzakelijke investeringen 
zoals voor b.v. aanvullingen op het GOP regionale waterkeringen. Deze buffer is nodig om de 
investeringen te doen zonder hiervoor direct de tarieven fors te moeten laten stijgen dan wel 
nieuwe bezuinigingen in te moeten zetten. 
 
2.1  Overige ontwikkelingen 
 
Delta Programma-Centraal Holland  
Het Deltaprogramma is een Rijksprogramma, gericht op aanpassing van de inrichting van ons 
land aan de klimaatverandering in de 21e eeuw. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar 
waterveiligheid en beschikbaarheid van voldoende zoet water.  
De veiligheidsstrategie is voor ons beheersgebied vooral geland in het 
HoogWaterBeschermingsProgramma, HWBP. Het HWBP heeft als doel om de primaire 
waterkeringen die zijn afgekeurd bij de toetsing zodanig te versterken dat voldaan wordt aan de 
nieuwe veiligheidsnormen. In het beheersgebied van HDSR zijn de C-keringen langs het 
Amsterdam-Rijnkanaal en de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel afgekeurd. In het kader van 
het Deltaprogramma wordt er naar gestreefd dat voor de veiligheid gezorgd wordt door niet de 
C-keringen, maar de Lekdijk te versterken. In 2017 is de verkenning afgerond. 
 
Delta Programma-Zoet Water 
Ons waterschap werkt samen met medeoverheden en maatschappelijke organisaties in West-
Nederland aan een programma om een strategie voor de zoetwatervoorziening te ontwikkelen 
voor droge perioden. Binnen dit programma heeft ons waterschap vooral een doorvoerfunctie 
voor West Nederland. Een belangrijke maatregel bestaat uit het uitbreiden van de kleinschalige 
wateraanvoer (KWA+) via het bestaande watersysteem bijvoorbeeld de gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel. Hierbij wordt ook het waterakkoord Bodegraven betrokken. Ook wordt 
ingezet op waterbesparende maatregelen door het waterschap zelf, alsmede de 
watergebruikers. Per gebied zal een voorzieningenniveau worden opgesteld. Dit geeft 
duidelijkheid aan watergebruikers welke beschikbaarheid van water er in droge periodes is. Ook 
worden afspraken gemaakt over maatregelen en de financiering hiervan.  
  
Samenwerking 
Een trend van de afgelopen jaren is het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden om 
gezamenlijk zorg te dragen voor uitvoerende taken. Dit kan samenwerking zijn tussen 
verschillende overheden of tussen overheden en organisaties van burgers en bedrijven. Voor de 
overheid is dit in de eerste plaats een bezuinigingsstrategie. Een voorbeeld voor ons waterschap 
is de belastingsamenwerking Utrecht. Daarnaast zien we mogelijkheden om samen te werken 
met gebiedscollectieven in het veenweidegebied en met de gebiedscommissie O-Genhet 
oostelijk deel van ons werkterrein. 
 
Hoe kan de regio ook in de toekomst (water)veilig, leefbaar en aantrekkelijk blijven en hoe 
maakt de regio optimaal gebruik van de kansen die klimaatverandering biedt? Binnen het 
Deltaprogramma werken Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten samen  om nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen klimaatbestendig en mogelijk zelfs overstromingsrobuust te maken. 
Ons waterschap zal helpen in kaart te brengen welke veranderingen in het weer zoals zware 
regenbuien of langdurige droogte gemeenten kunnen verwachten en welke maatregelen we 
gezamenlijk kunnen nemen om stedelijk gebied daar beter tegen te beschermen. Samenwerking 
is hierbij belangrijk. Niet alleen stimuleert samenwerken om tot nieuwe oplossingen te komen, 
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ook worden verantwoordelijkheden, kosten en baten verdeeld. We sluiten aan bij processen als 
de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (2014) en de Nationale Adaptatiestrategie (2017).  
 
Een andere voorbeeld van samenwerking is VTH West, een regionaal samenwerkingsverband 
voor vergunningverlening en handhaving ‘in de natte sector’. De samenwerking is ontstaan door 
andere eisen in de nationale wetgeving. Deelnemers zijn: De Stichtse Rijnlanden, Schieland, de 
Krimpenerwaard,  Rijnland en  Delfland. 
 
In 2011 zijn wij deelnemer geworden in de Gemeenschappelijke Regeling AQUON, een 
samenwerking tussen 9 waterschappen op het gebied van Laboratoriumonderzoek en analyse 
van o.a. waterkwaliteit. In 2012 en 2013 was de bedrijfsvoering van AQUON dusdanig dat 
oorspronkelijke begrotingen fors zijn overschreden. In 2013 zijn er een aantal maatregelen in 
gang gezet die er toe moeten leiden dat er in 2014 waarschijnlijk weer binnen de begroting 
wordt gebleven en dat in 2015 en 2016 de kosten mogelijk dalen. 
 
In Winnet, een regionaal samenwerkingsplatform rond afvalwaterbeheer bestaande uit 14 
Utrechtse gemeenten en HDSR participeren we al wat langer. De rapportage van januari van de 
visitatiecommissie Waterketen geeft aan dat Winnet, landelijk gezien, tot de achterblijvers 
behoort, vanwege het ontbreken van een bestuurlijk vastgestelde regionale ambitie voor het 
verminderen van de kostenstijging in 2020. In 2014  wordt deze ambitie bestuurlijk vastgesteld 
samen met de inhoudelijke aanpak hoe deze ambitie te verwezenlijken. 
 
Door samenwerking te zoeken in het zuiveringsbeheer kunnen mogelijk synergievoordelen 
worden behaald in de bedrijfsvoering van het zuiveringsbeheer. In 2014 wordt onderzocht op 
welke wijze wij kunnen samenwerken en welke (financiële) voordelen voorzien worden. 
 
Verkiezingen 
Er is een reservering gemaakt voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen. Dit gaat om 
een bedrag van € 800.000,=. Op dit moment is niet bekend hoe groot de bijdrage van ons 
waterschap wordt aan het organiseren van de verkiezingen. Dat is onderwerp van discussie 
tussen VNG en Unie van Waterschappen. De Algemene Rekenkamer komt binnenkort, 
eveneens opmerkelijk, met een (bindend) eindadvies over de totale bijdrage van de 
waterschappen.  
Op dit moment wijst alles er op dat de reservering van € 800.000,= niet toereikend zal zijn en dat 
de bijdrage voor HDSR ook op het dubbele uit kan komen. Voor deze hogere kosten is geen 
dekking in de begroting 2014. Voor de eventueel hogere kosten wordt het algemeen bestuur een 
voorstel voorgelegd om dit in de begroting van 2015 op te nemen. 
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3. Ontwikkelingen in de thema’s   
 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk vertalen we de strategische lijn van deze voorjaarsnota naar ons werkgebied. 
Wat betekenen de strategische lijnen voor ons werk aan veilige dijken, droge voeten en schoon 
water? Voor zowel  veilige dijken en droge voeten wordt een tweeledige lijn ingezet. Wat is er in 
2015 nodig om de beoogde bezuinigingen te behalen en wat kunnen we nu al bedenken aan 
bezuinigingen om toekomstige tegenvallers op te vangen. Voor 2015 ligt het accent op de 
bezuinigingen bij het watersysteem. Voor de jaren daarna wordt ook nadrukkelijk onderzocht wat 
er bezuinigd kan worden op waterkeringniveau om bijvoorbeeld tegenvallers in het groot 
onderhoudsplan regionale waterkeringen zo veel mogelijk op te vangen. De eventuele risico’s bij 
deze maatregelen worden nadrukkelijk genoemd. 
 
3.2 Veiligheid 
Bezuinigen betekent keuzes maken. Uiteraard mag door keuzes te maken de veiligheid op geen 
enkele wijze in het gedrang komen. De keuzes die mogelijk zijn in relatie tot onze keringen en 
die de veiligheid niet in het geding brengen zijn: 
 
Groot OnderhoudsPlan regionale Waterkeringen (GOP-RWK) 
De waterschappen en de provincies in West Nederland hebben afgesproken om de regionale 
waterkeringen in 2020 aan de daarvoor vastgestelde veiligheidsnormen te laten voldoen. In 
2011 hebben wij op basis van de toenmalige kennis en inzichten een Groot Onderhoudsplan 
(GOP) opgesteld en becijferd dat de totale kosten voor het op orde brengen €60 miljoen zouden 
bedragen. 
In 2012 is er op basis van nieuwe toetsingscriteria een nieuwe veiligheidstoetsing uitgevoerd. 
Op basis daarvan moeten meer waterkeringen op orde gebracht worden. De nieuw verworven 
inzichten uit deze veiligheidstoetsing, en evaluatie van gerealiseerde projecten leveren een 
kostenraming van het totale GOP RWK op van € 100 mln. Deze kostenraming heeft echter 
vanwege vele onzekerheden een grote onzekerheidsmarge van 25%. Dit leidt tot een 
bandbreedte van benodigd krediet tussen € 75 mln en € 125 mln.  
De evaluatie leert dat met name de complexe projecten een langere doorlooptijd hebben en een 
grote onzekerheidsmarge en daarmee financieel risico in zich hebben. Daarom heeft het 
algemeen bestuur in december 2013 besloten om de financiële onzekerheidsmarge in de 
complexe projecten te verkleinen door de komende twee jaar (2014-2015) de 
voorbereidingsfase van 12 representatieve complexe projecten naar voren te halen. Op basis 
hiervan zal het GOP-RWK in 2016 geactualiseerd worden. Tevens gaan we met de  Provincie 
Utrecht in overleg over de mogelijkheid voor uitstel van de einddatum van 2020.   
 
Geen eigendom = geen onderhoud  
Er wordt geen onderhoud meer gepleegd op keringen die niet in eigendom zijn bij HDSR. 
Volgens de Keur zijn eigenaren verantwoordelijk voor het onderhoud. Ook kunnen de kosten 
voor onderhoud bij de onderhoudsplichtige in rekening gebracht worden. Het risico is dat 
onderhoud dan minder goed wordt uitgevoerd en er meer kans is op schade. Ook zal er meer 
toezicht en handhaving  op het onderhoud door derden nodig zijn. Deze maatregel kan een 
besparing op onderhoudskosten opleveren van ongeveer €50.000 per jaar. 
 
Beheertaak waterkeringen beperken. 
Waterkeringen die zorgen voor de waterveiligheid dienen volledig beheerd te worden. Bij 
waterkeringen die alleen wateroverlast tegengaan kan overgegaan worden tot beperkt beheer of 
volledig afstoten van de kering. Het beperken omvat dan het onderhouden van het huidige 
profiel. Indicatief zijn dat  20% van de regionale waterkeringen en  90% van de overige 
waterkeringen. Eventuele overlast als gevolg hiervan wordt dan afgekocht. Het risico is dat er 
geen draagvlak in het betreffende gebied voor is. De provincie heeft de eisen aan regionale 
waterkeringen de laatste jaren juist aangescherpt. Een ander risico is dat wateroverlast leidt tot 



 9

imagoverlies van ons waterschap. Daarnaast moet er een aantal extra investeringen gedaan 
worden om het boezemsysteem beter te kunnen compartimenteren. Naast het overgaan tot 
beperkt beheer kunnen de keringen die geen veiligheidsrisico’s met zich meebrengen ook 
afgestoten worden. De risico’s zijn daarbij gelijk aan beperkt beheer. Deze denkrichting moet 
nog uitgewerkt worden om de consequentie er van goed in beeld te krijgen. 
 
Boezemwatersysteem.  
Door het verlagen of naar polderniveau brengen van boezemwaterpeilen kunnen regionale 
waterkeringen verdwijnen. Daardoor zijn er minder regionale waterkeringen te beheren en te 
verbeteren. Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie is noodzakelijk maar indicatief zou er 
rond de 30% minder regionale waterkeringen te beheren kunnen zijn. Ook hier zal het draagvlak 
in het betreffende gebied en bij andere overheden gering kunnen zijn. Daarentegen waren de 
ervaringen bij Haarrijn ronduit positief te noemen  Er zijn extra investeringen nodig om dit te 
realiseren. 
 
3.3 Voldoende water 
Het thema voldoende water omvat alle taken, projecten en activiteiten van het waterschap die 
gericht zijn op de actieve sturing en regeling van het waterpeil en het instandhouden van een 
watersysteem dat klimaatbestendig is en aangepast aan veranderingen en ontwikkelingen in de 
omgeving.  
 
Voor dit thema zijn de komende jaren de volgende ontwikkelingen relevant omdat ze significante 
consequenties hebben op het meerjarenprogramma: 
-Minder  beschikbaarheid van middelen waardoor de hoofddoelen gerealiseerd moeten worden 
tegen lagere kosten. Principiële keuzes in de taakuitvoering zijn daardoor noodzakelijk; 
-Aanpassingen aan het areaal en de daarbij behorende consequenties voor taken, financiering 
en organisatie van beheer en onderhoud: overname van areaal van het Rijk (Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel) versus afstoten van areaal waarbij beheer door het waterschap geen 
relevantie heeft voor de hoofddoelen; 
-Nieuwe opgaven voor het vergroten van de klimaatbestendigheid van het watersysteem: de 
herijkte wateropgave (wateroverlast) en de Deltabeslissing Zoetwater (watertekort). 
De lijn die gekozen wordt in deze drie ontwikkelingen is hierna uitgewerkt.  
 
Minder beschikbare middelen 
De afspraken uit het bestuursakkoord water hebben vooral consequenties voor het 
watersysteembeheer: de forse bijdrage aan het hoogwaterbeschermingsprogramma wordt 
gehaald uit de opbrengst van de watersysteemheffing.  Aangezien uit die opbrengsten ook de 
andere uitgaven voor het watersysteem moeten komen is de onmiskenbare consequentie dat 
het kostenniveau voor het watersysteembeheer moet dalen en/of inkomsten vergroten.  
 
Om dit de komende jaren te realiseren wordt voor 2015 voorgesteld om: 
-De kosten te verlagen voor het watersysteemonderhoud door het invoeren van 
toestandsafhankelijk onderhoud. Met de vorige voorjaarsnota is al een eerste verlaging ingezet 
van de budgetten voor maaionderhoud en baggeren, vanaf 2015 zal aanvullend hierop nog € 1 
miljoen worden bezuinigd, oplopend tot € 2 miljoen voor de jaren 2016 en verder. Om dit 
mogelijk te maken zonder consequenties wordt stapsgewijs toegewerkt naar 
toestandsafhankelijk onderhoud, waarbij niet gewerkt wordt met vaste maairondes of een 
baggercyclus, maar met onderhoud afhankelijk van begroeïngsgraad en tempo van slibaanwas. 
Deze aanpak is nieuw, in de komende jaren wordt duidelijk wat het bij deze nieuwe aanpak 
passende langjarige onderhoudsbudget moet zijn om geen nieuwe achterstanden op te lopen. 
Daarnaast kijken we nadrukkelijk wat de langjarige effecten van deze maatregelen zijn. 
-Verlagen van het investeringsniveau. Het gemiddelde investeringsniveau voor het 
watersysteem (inclusief het thema kwaliteit van het oppervlaktewater) bedroeg de afgelopen 
jaren gemiddeld € 20 mln. per jaar. De kapitaalslasten die hiervan het gevolg zijn, liggen te hoog 
om een kostendekkend tarief vast te houden. Daarom zal het investeringsniveau voor het 
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watersysteembeheer verlaagd worden naar gemiddeld € 15 mln. per jaar. Deze verlaging is 
mogelijk door een verdere versobering van maatregelen (vooral binnen de 
watergebiedsplannen), temporiseren van vervangingsinvesteringen en het omzetten van 
investeringen in stimulerings- of afkoopregelingen met cofinanciering  
 
Bovenstaande aanpak zet het peilbeheer in extreme neerslagsituaties verder onder druk. Een 
belangrijke randvoorwaarde om bovenstaande te kunnen  realiseren is het verder 
professionaliseren en automatiseren van de monitoring en processturing in het waterbeheer. 
Hierdoor neemt  het inzicht in het functioneren van het systeem toe en kan nog beter worden 
geanticipeerd in extreme situaties. Investeringen in dit systeem zullen onverminderd moeten 
worden doorgevoerd. 
 
Een aantal andere mogelijke maatregelen moeten verder tegen het licht worden gehouden dit 
zijn met name maatregelen gericht op het genereren van inkomsten. Hierbij wordt gedacht aan: 
- Invoeren van het doorberekenen van kosten die niet strikt tot de taakuitoefening behoren of 
deze niet meer uitvoeren.  
-Anders dan De Stichtse Rijnlanden heft een aantal waterschappen leges op vergunningen. 
Vanuit de insteek om individueel profijt niet af te dekken met collectieve solidariteit, onderzoeken 
wij de mogelijke inkomsten en tariefstelling voor leges. Op basis van een eerste vingeroefening 
over 2013, is circa €120.000,- aan inkomsten denkbaar. Maar bij een stevige deregulering 
(toename van algemene regels ten koste van vergunningplicht) daalt dat tot circa €60.000,- Dat 
wegen wij af tegen de benodigde administratie, inning en op toename van illegale activiteiten.  
 
Aanpassingen aan het areaal 
De beheer- en onderhoudsinspanningen worden vooral bepaald door de omvang van het 
beheerde areaal. Momenteel is er een onbalans tussen de hoeveelheid areaal en de 
beschikbare budgetten. Met andere woorden er is te weinig geld voor beheer in verhouding tot 
de hoeveelheid areaal dat we moeten beheren. Om er voor te zorgen dat in de komende jaren 
met de beschikbare budgetten de taak kan worden uitgevoerd is een nadere analyse  
noodzakelijk om te bezien of we bepaald areaal wel of niet dienen te behouden. De uitkomsten 
geven dan aan voor welk areaal het logisch is dat het waterschap de onderhouds- en 
beheertaak uitvoert. Hierin zijn twee bewegingen denkbaar:  
-Groei van het areaal doordat taken worden overgenomen van andere partijen (meestal met een 
bijbehorende vergoeding zoals de overname van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel). 
-Afname van areaal doordat taken worden afgestoten naar andere partijen. Denkbaar is het 
afstoten van areaal in stedelijk gebied of het afstoten van areaal naar grondeigenaren waarbij 
ook de verplichting voor beheer en onderhoud overgaat. 
Door beter te beschouwen waar de beheer- en onderhoudstaak ook logisch in lijn is met de 
waterschapstaak zal in de komende jaren het te beheren areaal meer in overeenstemming 
worden gebracht met de beschikbare budgetten. 
 
Om bovenstaande ontwikkeling goed handen en voeten te geven is het van belang om de 
functie grondzaken binnen het waterschap verder te versterken – alleen vanuit een goed 
beheerd overzicht van beheercontracten, eigendommen en hierop rustende verplichtingen is 
bovenstaande ontwikkeling mogelijk.  
 
Nieuwe opgaven 
De wateropgave is herijkt met nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI. Een uitgebalanceerd 
pakket van maatregelen, regelingen en afspraken met grondeigenaren zal de komende jaren 
worden uitgevoerd om de opgave aan te pakken.  
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3.4 Schoon water 
 
Kwaliteit van het oppervlaktewater 
Het programma kwaliteit van het oppervlaktewater omvat alle taken, projecten en activiteiten van 
het waterschap die gericht zijn op het hebben en houden van een goede 
oppervlaktewaterkwaliteit.  
 
Binnen dit thema is de komende jaren de Europese Kaderrichtlijn Water, of meer in het bijzonder 
het vaststellen en uitvoeren van het Stroomgebiedsbeheerplan 2 (SGBP-2), de belangrijkste 
opgave. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van middelen wordt bij deze opgave gestreefd 
naar een zo doelmatig mogelijke uitvoering. Bij de invoering van de Kaderrichtlijn Water in 2009 
zijn langjarig (tot aan 2027) middelen gereserveerd voor het kunnen uitvoeren van dit 
programma.  
 
Tussentijds is de opgave door het Rijk verder verzwaard, volgens de huidige inzichten is het 
destijds gereserveerde niveau aan middelen echter voldoende. Door minder zelf te investeren 
en een deel van het beschikbare geld in te zetten voor stimulering van maatregelen bij landbouw 
en natuurbeheer kan 50% cofinanciering vrijkomen in het kader van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid van de EU.  
 
Om binnen het programma middelen te kunnen verschuiven van investering naar exploitatie is 
op korte termijn nog een beperkte bezuiniging noodzakelijk op de exploitatie. Een eerder 
voorgestelde bezuiniging die vorig jaar nog niet werd doorgevoerd wordt nu wel doorgezet: het 
stopzetten van het vuilvissen in de watergangen. Deze bezuiniging heeft geen negatief effect op 
de doelen van de Kaderrichtlijn Water. 
 
Investeringsmaatregelen buiten de Kaderrichtlijn Water, o.a. enkele vispassages, worden niet 
meer uitgevoerd om binnen het gewenste investeringsniveau van € 15 mln. te kunnen blijven 
(zie de beschrijving onder thema voldoende water).  
 
Afvalwaterzuiveringen 
Er is een transitie gaande in het denken over afvalstromen: van afval naar grondstof. Dat maakt 
dat stromen die we eerst als lastig en kostenverhogend zagen, nu stromen zijn die waardevolle 
producten in zich dragen. Binnen de landelijke Energie- en grondstoffenfabriek wordt met 
andere waterschappen samengewerkt aan innovatie en het wegnemen van belemmeringen om 
grondstofwinning financieel aantrekkelijk te maken. Als er zich kansrijke ontwikkelingen voor ons 
aandienen dan nemen we initiatieven om deze in ons beheer gebied toe te passen. Zo zijn wij 
aangesloten bij het Nationaal alginaat ontwikkeling platvorm i.o. (NAOP). Dit 
samenwerkingsverband, waaraan naast ons waterschap, Stowa, TU Delft, RHDHV en de 
waterschappen Rijn en IJssel en Vallei Veluwe deelnemen, onderzoekt de mogelijkheden van 
het verwaarden van alginaat uit korrelslib. Met dit samenwerkingsverband is de 
Waterinnovatieprijs 2013 behaald. 
 
Kosten in de (afvalwater-) keten 
Met de introductie van de Waterwet zijn gemeenten en provincies het ‘bevoegde gezag’ voor 
indirecte lozingen, d.w.z. lozingen op riool. De waterschappen hebben tegelijkertijd de 
bevoegdheid gekregen om - eventueel bindend - advies te geven en toezicht te houden. 
Daarmee hebben waterschappen het instrument voor de bescherming van de eigen rwzi’s en 
voor doorwerking op het oppervlaktewater. In 2009 is in provinciaal verband met de 
waterschappen en gemeenten overeengekomen om die taak vooralsnog ruim op te vatten. Een 
deel van de huidige advisering en toezicht is nu te zien als een om-niet-serviceverlening aan 
gemeenten en provincie. Op basis van een eerste vingeroefening over 2013, is daar circa 
€90.000,- aan kosten mee gemoeid. Het ligt in de rede een dekking van kosten te vinden, 
bijvoorbeeld via de RUD of opdrachtgevende gemeenten. Als dat niet collectief haalbaar blijkt, is 
het een optie om de serviceverlening, om niet, te stoppen.  
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Medicijnresten 
Op dit moment staat de omgang met medicijnresten en hormoonverstorende stoffen die via  
rioolwaterzuiveringen in het oppervlaktewater terecht komen in de belangstelling. De Unie van 
Waterschappen streeft naar aanpak bij de bron. Er is nog meer onderzoek nodig naar de exacte 
gevolgen van deze stoffen in het oppervlaktewater. Door te voorkomen dat medicijnresten in het 
riool terecht komen is een significante kostenverhoging van het zuiveren van afvalwater op dat 
terrein voor een groot deel te voorkomen. 
 
3.5 Bestuur, middelen en maatschappij  
 
Organisatieontwikkeling 
Binnen het thema bestuur, middelen en maatschappij wordt in brede zin ingezet op het leveren 
van toegevoegde waarde aan deze  hoofdopgaven. 
 
In 2013 is een proces van organisatieontwikkeling gestart aan de hand van de veranderagenda. 
Eind 2013 is aan het algemeen bestuur aangegeven dat de veranderagenda voor de HDSR-
organisatie overgaat in een agenda die zich meer richt op efficiency en effectiviteit. Dit om 
adequaat invulling te geven aan twee aspecten. Deze zijn de voor het waterschap noodzakelijke 
bezuinigingen en de hiervoor benodigde aanpassingen in de organisatie, hierna samengevat als 
benodigde organisatieontwikkeling.  
 
Voor de jaren 2014 en volgende wordt invulling gegeven aan een reeks van ambtelijke 
efficiencybezuinigingen die oplopen tot 2,5 miljoen euro structureel vanaf 2016.  
Deze efficiency wordt gevonden op drie hoofdelementen. Namelijk de reductie van personeel en 
personeelskosten, realisatie van inkoopvoordelen en de resultaten uit slimmer (samen)werken. 
 
Binnen de HDSR-organisatie zijn de afgelopen jaren diverse malen structurele  
efficiencybezuinigingen voor enige miljoenen euro’s op de ambtelijke organisatie doorgevoerd 
en verwerkt (recentelijk nog bij de voorjaarsnota 2013 en in november 2013 op de begroting 
2014). Dit gegeven maakt dat er geen eenvoudige bezuinigingsinvullingen voor de jaren 2015 
en volgende liggen, maar vergt fundamenteel anders kijken en organiseren in verbinding met de 
maatschappij om ons heen om tot nieuwe bezuinigingingsinvullingen te komen. 
 
Voor zover dit de ambtelijke invulling van bezuinigingen betreft benoemen we dit onder de 
samenvattende term organisatieontwikkeling. 
De structureel benodigde aanvullende bezuinigingen voor het jaar 2015 bedragen 0,5 miljoen en 
de aanvullende benodigde bezuinigingen vanaf het jaar 2016 bedragen 1,3 miljoen euro. 
 
Flex kantoorconcept  
In het BMC rapport wordt aangegeven dat de onderlinge communicatie bij HDSR voor 
verbetering vatbaar is. Het werken in de cellenstructuur zoals dat nu plaatsvindt draagt daar niet 
aan bij, integendeel. Daarnaast wordt de komende jaren een ambitieus beroep op ons 
waterschap gedaan om extra taken uit te gaan voeren en te bezuinigen. Het invoeren van een 
flexconcept kan aan beiden bijdragen. Het verbetert de onderlinge communicatie en 
samenwerking en levert op de langere termijn een bijdrage aan besparing op onze 
huisvestingskosten. Een eerste onderzoek hiernaar laat een terugverdientijd zien van de 
investeringen in ongeveer 10 jaar, waarbij Poldermolen 3 wordt afgestoten. Voor de uitwerking 
van het flex kantoorconcept zal voor de begroting 2015 aan het algemeen bestuur een apart 
investeringsvoorstel worden aangeboden. 
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4. Financiële beschouwingen  
 
In dit hoofdstuk staan de financiële hoofdlijnen van de voorjaarsnota 2014. In paragraaf 4.1. 
wordt ingegaan op het  meerjarenperspectief van de kosten en opbrengsten voor HDSR. De 
gehanteerde kaders en uitgangspunten worden benoemd en inzichtelijk gemaakt  aan de hand 
van twee scenario’s. Het  meerjarenperspectief van de investeringsuitgaven.is opgenomen in 
paragraaf 4.2. de toelichting op de reserves en tarieven is aangegeven in paragraaf 4.3.In deze 
voorjaarsnota wordt aan de hand van de twee scenario’s ( één scenario met een tariefsstijging 
van 2%  en één scenario met een stijging van 3,5% ) inzicht gegeven in de ontwikkeling op het 
totale niveau voor HDSR  en wordt ingegaan op de  onderverdeling in watersysteemheffing en 
de zuiveringsheffing.  

4.1 Meerjarenperspectief  2015-2018      
De uitgangspunten voor het financiële kader van deze voorjaarsnota 2014 zijn als volgt: 
1. Het niveau van kosten en overige opbrengsten uit de vastgestelde begroting van 2014; 
2.     Doorwerking besluitvorming bezuinigingskaarten voorjaarsnota 2013. 
3.     Extra dotatie verkiezingen in 2015 ( € 0,2 Miljoen) en bijstelling anti-afhaaksubsidie 
       ( €  0,2 miljoen structureel) 
4.     Doorwerking aanvullende bezuinigingstaakstelling van 5 miljoen vastgesteld bij 
        de begroting 2014. 
5.     Een indexering van de kosten en overig opbrengsten van 2% per jaar.  
 6.     RWZI Utrecht in de basisgegevens is de Slib lijn ingerekend,de waterlijn nog  
         Niet. Ruwe indicatie kosten waterlijn bedraagt ongeveer €120 mln.  
 7.     Bijdrage HWBP: gebaseerd op Bestuursakkoord Water.  
8.      Kapitaallasten: actueel projecten tot en met jaarrekening 2013 en een gemiddeld 
         investeringsniveau van  30 miljoen euro (exclusief rwzi Utrecht) per jaar. 
9.      Gekanaliseerde Hollandsche IJssel: reguliere uitgaven: en kapitaallasten uit  

toekomstige investeringen zijn financieel neutraal geraamd en worden voldaan uit        
gevormde  reserve. Op het moment dat omvangrijke investeringen gedaan moeten worden, wordt dit apart 
van het huidige investeringsplafond als investeringsvoorstel naar het algemeen bestuur gebracht.  
 

 
Opzet financieel kader tbv uitwerking voorjaarsnota 2014 Scenario 2% tariefstijging  

      

  2014 2015 2016 2017 2018

  

Totaal  netto kosten o.b.v  2014* 107 110,83 111,51 115,34 117,24

  

Voorgestelde aanvullende bezuiniging  -1 -2,5 -5 -5 -5

  

Meerjarenperspectief voorjaarsnota 2014 106 108,33 106,51 110,34 112,24

  

Totaal netto kosten verdeeld naar:  

 Watersysteemheffing 53,6 54,2 53,2 54,3 55,8

 Zuiveringsheffing 53,4 54,1 53,2     56 56,2

      

Belastingopbrengst met stijging tov 2014: 2%      

 Watersysteemheffing       47,9       48,9       49,8       50,8        51,8 

 Zuiveringsheffing       55,7       56,8       58,0       59,1        60,3 

Totaal belastingopbrengsten        103,6 
 

105,7 
 

107,8 
  

109,9  
 

112,1 

     

Indexering nullijn ( 2014 + 2%) 
 

109,14 
 

111,32 
  

113,55  
 

115,82 
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Onderstaand  is het verloop van de reserveposities voor watersysteembeheer en 
zuiveringsheffing apart in meerjarig perspectief gezet. Dit in de vorm van een  scenario dat 
uitgaat van een belastingheffing die gelijk is aan de indexering namelijk 2 % en verwerking van 5 
miljoen euro structurele bezuinigingen vanaf 2016. Hierna wordt deze uitwerkingsvariant 
aangeduid met de term 2 % variant. 
 
 
 2014 2015 2016 2017 2018

     
Mutatie reserve (opbrengsten- kosten)      
 Watersysteemheffing         5,7-         5,3-         3,4-         3,5-         4,0-
 Zuivering         2,3          2,7         4,8         3,1          4,1 

Totaal mutatie reserves            3,4-
 

2,6-
 

1,4 
  

0,4- 
 

0,1 

  

 
 

Reserve verloop variant 2%
(bedragen x € 1.000,-)

€ -

€ 5.000

€ 10.000

€ 15.000

€ 20.000

€ 25.000

€ 30.000

PER ULTIMO JAAR

watersysteem

zuivering

Totaal

watersysteem  € 18.299  € 12.956  € 9.591  € 6.123  € 2.172 

zuivering  € 7.273  € 9.987  € 14.737  € 17.847  € 21.938 

Totaal  € 25.572  € 22.943  € 24.328  € 23.970  € 24.110 

2014 2015 2016 2017 2018

 
 
 
Belangrijkste conclusies die te trekken vallen uit bovenstaand meerjarig overzicht zijn: 
 
- de tarieven voor watersysteembeheer zijn nog niet kostendekkend en die voor 
zuiveringsbeheer al wel c.q. meer dan kostendekkend. 
- de reserves watersysteemheffing al vanaf het jaar 2017 onder het door het AB gestelde 
minimumreserveniveau zitten van 10 % van het totaal aan jaarkosten watersysteembeheer, 
zijnde afgerond 5,4 miljoen; 
- voor de reserve zuiveringsheffing valt te zien dat het effect van de 3,5 % belastingtariefstelling 
die in 2014 is doorgevoerd er toe leidt dat er “een bedrag van ongeveer 15 miljoen euro 
bovenop het minimumreserveniveau voor  deze reserve (zijnde  10 % van het jaartotaal aan 
kosten afgerond 5,4 miljoen) gespaard kan worden voor de waterlijn RWZI-Utrecht. Met dit 
“gespaarde bedrag” kan de stijging van de kapitaallasten worden gedempt.  
sd 
Gelet op: 

 de nog te op te vangen financiële doorwerkingen van belangrijke opgaven op het gebied 
van watersysteembeheer (Regionale keringen, uitwerkingen Hoog 
waterbeschermingsprogramma);   
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 de reeks van forse jaarlijkse onttrekkingen aan de reserves watersysteem na twee jaar 
niet meer mogelijk is en de reserves op orde gebracht moeten worden; 

 de toekomstige investeringen in zuiveringsbeheer (RWZI-Utrecht waterlijn) en 
 de wens om te komen tot een toekomstbestendig meerjarig financieel beleid, 
 

is het alternatief van een licht hogere (dan de indexstijging van 2 %) jaarlijkse tariefsstijging in de 
vorm van een 3,5% tariefsstijging scenario onderstaand uitgewerkt. 
Dit  scenario wordt onderstaand financieel toegelicht. 
 
 
 
Opzet financieel kader uitwerking voorjaarsnota 2014   
Scenario   3,5% tariefstijging  
      
  2014 2015 2016 2017 2018 
   

Totaal  netto kosten o.b.v  2014* 107 110,83 111,51 115,34 117,24 
   

Voorgestelde aanvullende bezuiniging  -1 -2,5 -5 -5 -5 

   
Meerjarenperspectief voorjaarsnota 
2014 106 108,33 106,51 110,34 112,24 
   
Totaal netto kosten verdeeld naar:   
 Watersysteemheffing 53,6 54,2 53,2 54,3 55,8 
 Zuiveringsheffing 53,4 54,1 53,2 56 56,2 
      
Belastingopbrengst met stijging tov 
2014: 3,5%      

 Watersysteemheffing 
 

47,9         49,6 
 

51,3 
  

53,1  
  

55,0  

 Zuiveringsheffing 
 

55,7        57,6       59,7       61,8         63,9  

Totaal belastingopbrengsten 
 

103,6      107,2     111,0 
  

114,9  
  

118,9  
      

Indexering nullijn ( 2014 + 3,5%) 
 

109,14 
 

111,32 
  

113,55  
  

115,82  
      

Mutatie reserve (opbrengsten- kosten)      

 Watersysteemheffing 
        
5,7-         4,6-         1,9-         1,2-         0,8- 

 Zuivering         2,3         3,5          6,5          5,8          7,7  

Totaal mutatie reserves       3,4-
 

1,1-
 

4,6 
  

4,6  
  

6,9  
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Reserve verloop variant 3,5%
(bedragen x € 1.000,-)

€ -

€ 5.000

€ 10.000

€ 15.000

€ 20.000

€ 25.000

€ 30.000

€ 35.000

€ 40.000

€ 45.000

PER ULTIMO JAAR

watersysteem

zuivering

Totaal

watersysteem  € 18.299  € 13.659  € 11.703  € 10.493  € 9.642 

zuivering  € 7.273  € 10.870  € 17.337  € 23.143  € 30.912 

Totaal  € 25.572  € 24.529  € 29.040  € 33.636  € 40.554 

2014 2015 2016 2017 2018

 
Door met ingang van 2015 een tariefsstijging van 3,5% door te voeren blijven de reserves 
binnen de gestelde minimum eisen, wordt het tarief van watersysteemheffing eerder 
kostendekkend en wordt voldoende gereserveerd om de stijging van de investering in de 
zuivering voor de waterlijn op een geleidelijke manier op te vangen. 
 
Overzicht relatie bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma – totaal begroting 
HDSR. 
In het financiële kader is rekening gehouden met de financiële bijdrage die HDSR moet leveren 
is in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. 
In onderstaande tabel wordt deze apart weergegeven. 
 
 

 
De bijdrage aan het HWBP stijgt tot en met 2017 tot een bedrag van € 9,0 Miljoen. Deze 
bijdrage is gebaseerd op de afgegeven raming door de Unie van waterschappen d.d. 23 januari 
2014. 
4.2  Investeringsuitgaven 2015-2018  
In deze voorjaarsnota wordt rekening gehouden met een gemiddelde jaarlijkse 
investeringsuitgave van 30 miljoen euro exclusief RWZI-Utrecht. Dit gemiddelde is afkomstig uit 
de realisatie van de investeringsuitgaven over de afgelopen 5 jaar.  
 

Miljoenen Totaal netto-kosten per jaar

100,8 99,6 96,6 99,0 101,1

6,2 8,7 8,9
8,69,0

2,3-
2,3

1,0-

€ 0,0

€ 20,0

€ 40,0

€ 60,0

€ 80,0

€ 100,0

€ 120,0

€ 140,0

2014 2015 2016 2017 2018

 

 

Exploitatie HWBP RWZI Utrecht



 17

Onderwerp van de investeringsuitgaven 2015 - 2018 
Het gemiddelde investeringsniveau bedraagt over de afgelopen jaren circa 30 miljoen per jaar. 
Dit is ook het investeringsbedrag dat de basis is voor de kapitaallasten die zijn opgenomen in de 
meerjarenexploitatiebegroting 2015-2018 . 
 
In het onderstaande overzicht zijn de investeringen opgenomen die behoren bij de uitwerking 
van de thema’s. Onderstaand wordt het totale volume en het volume per thema weergegeven:  
 2014 2015 2016 2017 2018 
      

Thema Veiligheid      7.995       8.900 
 

9.4000     9.600      8.600  

Thema Voldoende Water 
  

11.174  
 

15.500 
 

15.000 
 

14.500 
  

14.500  

Thema schoon water 
  

14.555       5.500 
 

10.700 
 

12.900      9.400  

Thema Bestuur middelen en 
maatschappij      1.250          Pm         Pm         Pm        Pm  

   

Totaal* 
  

34.974  
 

30.000 
 

35.100 
 

36.900 
  

32.500  
      
Niet in bovenstaand  
overzicht verwerkt:     
      
RWZI utrecht      6.430      
 

* De totale investeringsuitgave voor 2015 – 2018 bedraagt € 134,5 miljoen. Dit is gemiddeld 
€ 33,6 miljoen per jaar. Rekeninghoudende met een gemiddeld uitvalpercentage van 10% 
zal gemiddeld € 30 miljoen per jaar daadwerkelijk uitgegeven worden. 
  
Voor het programma Bestuur middelen en maatschappij is het investeringsvolume als Pm 
post opgenomen. Investeringen die voor dit programma noodzakelijk zijn zullen binnen het 
totale jaarvolume uitgevoerd worden. 

 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de volgende investeringen nu nog niet expliciet zijn 
opgenomen in de meerjaren investeringsplanning. Belangrijkste reden hiervoor is  dat  omvang 
en het tijdstip van investeren nog onvoldoende bekend zijn om in de planning en de 
meerjarenbegroting op te nemen. Waar mogelijk en relevant is er in de hiervoor gepresenteerde 
scenario’s wel al zoveel mogelijk rekening mee gehouden (zoals bij voorbeeld het sparen voor 
de waterlijn RWZI-Utrecht). 
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Het betreft: 
- Op basis van de startnotitie Gekanaliseerd Hollandse Ijssel is het nu nog niet aan te geven 
wanneer  de investeringen in de gekanaliseerde Hollands Ijssel gedaan moeten worden. 
Aangezien het omvangrijke investeringen betreffen, waarvoor wij al een financiële bijdrage 
hebben ontvangen zijn  de investeringen hier buiten beschouwing gelaten. 
In meerjarenperspectief kunnen de investeringen wel invloed hebben op de  uitvoeringsplanning.  
 
-Waterlijn Utrecht ( er wordt gespaard via de reserve om deze noodzakelijke lasten op te 
vangen); 
 
- GOP waterkeringen hier bestaat het risico dat er mogelijk een bedrag van  40 tot 60  miljoen 
euro in de jaren na 2016 extra geïnvesteerd moet worden. Dit is nu nog niet in het financieel 
kader als risico ingerekend. Inzet is dat hiervoor de reserve watersysteembeheer niet verder 
gaat dalen en dat de door middel van  kostendekkende tarieven en een samenstel aan 
inhoudelijke maatregelen op het gebied van watersysteembeheer er toegewerkt wordt naar een 
reserve binnen het watersysteembeheer die voor de jaren 2018-2020 geleidelijk voldoende 
financiële dekking gaan bevatten;  
 
- Investeringen voortvloeiende uit het deltaprogramma. Voor deze investeringen zal ook een 
bijdrage worden ontvangen. Onzeker is in dit stadium van schrijven van de voorjaarsnota nog 
wat de omvang is en op welk tijdstip investeringen gedaan moeten worden. 

4.3 Tarieven en reserves  
Het is gebruikelijk om in de voorjaarsnota de kostendekkende tarieven weer te geven die zonder 
inzet van de reserves voortvloeien uit het netto-kostenniveau. Pas bij de begroting 2015 neemt 
het algemeen bestuur een besluit over eventuele inzet van de reserves om uiteindelijk tot de 
tarieven te komen die daadwerkelijk voor 2015 bij de verschillende belastingcategorieën worden 
opgelegd.  
 
Om invulling te geven aan het streven om  op termijn te komen tot kostendekkende tarieven en 
de wens om te “sparen” voor de  RWZI-Utrecht zijn scenario’s/ontwikkelingen in meerjarig 
perspectief doorgerekend. Volgens planning zal in de periode 2017-2020 de waterlijn van rwzi 
Utrecht worden opgeleverd. Door nu reeds te reserveren wordt voorkomen dat in 2020 de 
kapitaallasten ontoelaatbaar toenemen en dus de zuiveringsheffing met een ongewenst hoog 
percentage verhoogd moet worden. 
 
Uit de analyse in 4.1 blijkt dat met de verwerking van de 5 miljoen euro structurele bezuinigingen 
vanaf 2016 en het hanteren van een tariefsstijging van 2% per jaar het niet mogelijk is te 
voldoen aan de gestelde kaders voor kostendekkende tarieven en in relatie tot de omvang van 
de reserves. 
Daarom is gekozen voor een gematigde tariefsontwikkeling van 3,5 % voor de komende 4 jaren 
voor de zuiveringheffing en de watersysteemheffing.  
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Onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de tarieven per belastingcategorie op 
basis van: 
- kostendekkende tarieven  
- tariefsstijging van 3,5% ( voor 2015- 2018) 
- de bijdrage per belastingcategorie aan de reserves als resultaat uit de tariefstelling  
 

Kostendekkende tarieven VJN 2014 Begroting 2014 Kostendekkende tarieven Voorjaarsnota 2014 

  VASTGESTELD 2014 2015 2016 2017 2018 
Watersysteemheffing ingezetenen 65,70 71,41 72,22 70,96  72,36  74,35 
Watersysteemheffing ongebouwd 65,91 73,39 74,23 72,92  74,36  76,42 
Watersysteemheffing natuur 5,00 5,69 5,76 5,66  5,77  5,93 
Watersysteemheffing gebouwd (als % van 
woz) 

0,0235% 0,0269% 0,0272% 0,0267% 0,0273% 0,0280%

Watersysteemheffing gebouwd (per € 2.500 
woz) 

0,59 0,67 0,68 0,67  0,68  0,70 

Zuiveringsheffing woningen/ bedrijven 59,45 56,96 57,70 56,79  59,72  59,93 

         
Tarieven VJN 2014 +3,5% Begroting 2014 Tarieven Voorjaarsnota 2014 +3,5% 

  VASTGESTELD 2014 2015 2016 2017 2018
Watersysteemheffing ingezetenen 65,70 65,70 68,00 70,38  72,84  75,39 
Watersysteemheffing ongebouwd 65,91 65,91 68,22 70,60  73,07  75,63 
Watersysteemheffing natuur 5,00 5,00 5,17 5,35  5,54  5,73 
Watersysteemheffing gebouwd (als % van 
woz) 

0,0235% 0,0235% 0,0243% 0,0252% 0,0260% 0,0270%

Watersysteemheffing gebouwd (per € 2.500 
woz) 

0,59 0,59 0,61 0,63  0,65  0,67 

Zuiveringsheffing woningen/ bedrijven 59,45 59,45 61,53 63,68  65,91  68,22 

         
Mutatie reserve bij Tarieven +3,5%  Mutatie reserve bij tarieven Voorjaarsnota 2014 +3,5% 

   2014 2015 2016 2017 2018
Watersysteemheffing ingezetenen  -1.670.391 -1.235.838 -168.762 142.694 303.883
Watersysteemheffing ongebouwd  -480.606 -386.183 -149.163 -82.774 -50.427
Watersysteemheffing natuur  -6.573 -5.538 -2.885 -2.173 -1.848
Watersysteemheffing gebouwd  -3.546.837 -3.012.355 -1.634.501 -1.267.744 -1.103.455
Zuiveringsheffing woningen/ bedrijven  2.334.343 3.596.898 6.466.289 5.806.359 7.769.582

         

  Totaal -3.370.064 -1.043.016 4.510.978 4.596.362 6.917.735

 
Basis uitgangspunten tariefstelling: 
Kostentoedelingsverordening 
Bij de berekening van bovenstaande kostendekkende tarieven is uitgegaan van de huidige 
kostentoedelingsverordening (deze is herzien in 2013 inclusief wegendifferentiatie).  
Op het moment van opstellen van deze voorjaarsnota 2014 wordt er een onderzoek uitgevoerd 
naar de wenselijkheid van een andere kostentoedeling. Gepland is dat deze 
onderzoeksresultaten in het najaar 2014 aan het algemeen bestuur worden gepresenteerd. 
 
Grondslagen basisgegevens tariefsberekening 
De tariefsberekening is gebaseerd op de omvang van de op te leggen belastingopbrengsten 
voor ons waterschap. De tarieven in de tabel worden weergegeven in absolute bedragen die 
worden gecommuniceerd met de ingezetenen. Bij het vaststellen van de begroting zullen de 
absolute bedragen en tarieven voor de ingezetenen kunnen afwijken omdat de basiswaarden 
(WOZ waarde en VE eenheden) de laatste jaren sterk wisselen door externe invloeden.  
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Omvang en verloop van de reservepositie 
Door de bezuinigingsmaatregelen en het doorvoeren van een verhoging van de tarieven van 
3,5% blijft  de omvang van de reserve watersysteemheffing binnen de voor de reserves 
geldende bandbreedte van 10%-20%. De reserve zuivering zal tot 2016 worden gevuld ter 
dekking van de toekomstige investeringen in de RWZI –Utrecht waterlijn.  Op basis van 
onderstaande wordt meerjarig inzicht gegeven in onze reservepositie. Deze reserve positie moet 
HDSR de toekomst sober maar robuust in kunnen gaan. 
 
Ontwikkeling tarieven en reserves 
In de ontwikkeling van de tarieven wordt uitgegaan van de gestelde kaders en de op dit moment 
bekende financiële consequenties van nieuwe ontwikkelingen. Jaarlijks zullen de ontwikkelingen 
bijgesteld moeten worden op ontwikkelingen die door externe besluitvorming door ons 
waterschap uitgevoerd moeten worden 
 

Reserve verloop variant 3,5%
(bedragen x € 1.000,-)

€ -

€ 5.000

€ 10.000

€ 15.000

€ 20.000

€ 25.000

€ 30.000

€ 35.000

€ 40.000

€ 45.000

PER ULTIMO JAAR

watersysteem

zuivering

Totaal

watersysteem  € 18.299  € 13.659  € 11.703  € 10.493  € 9.642 

zuivering  € 7.273  € 10.870  € 17.337  € 23.143  € 30.912 

Totaal  € 25.572  € 24.529  € 29.040  € 33.636  € 40.554 

2014 2015 2016 2017 2018

 
 
 
Stand reserves bij Tarieven +3,5% 2018 %-kosten 
Watersysteemheffing ingezetenen 4.152.587 19%
Watersysteemheffing ongebouwd 454.847 9%
Watersysteemheffing natuur -52.517 -94%
Watersysteemheffing gebouwd 5.086.608 17%
Zuiveringsheffing woningen/ bedrijven 30.912.471 55%

     
Totaal 40.553.995 36,2%
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