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AGENDAPUNT   

Onderwerp: Begrotingswijziging 2014-1. Nummer: 817796 

In D&H: 13 mei 2014 Steller: Martijn Vijverberg  
 BMZ  11 juni 2014 Telefoonnummer: 5882  In Cie: 
 SKK    Afdeling: Management ondersteuning 

In AB: 2 juli 2014   
Portefeuillehouder: J. Kromwijk Geheim:  ja   nee 
 
Voorstel

Gelet op het bepaalde in artikel 10, vijfde lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden; 
 
Het algemeen bestuur voor te stellen de 1e begrotingswijziging 2014 vast te stellen, waardoor: 
 

1. de totale begrote netto-kosten worden verlaagd met  € 1,690 miljoen; 
2. de begrote onttrekking aan de reserves in 2014 van € 3,4 miljoen wordt verlaagd met € 1,690 

miljoen  tot een onttrekking van € 1,710 miljoen; 
3. de  begrote investeringsuitgaven naar beneden worden bijgesteld met € 2,818 miljoen tot een totaal 

van € 38,586 miljoen; 
4. een bedrag van € 2.686.800 kredietruimte van M39400 ‘GOP Kaden 2006-2010’ wordt 

overgeheveld naar M421100 ‘GOP Regionale Waterkeringen 2011-2020’. 
 
Advies commissie   BMZ     SKK 
Het bestuursvoorstel met een extra toelichting bij de posten groter dan € 100.000, die deel uitmaken van de 
aanvullende taakstelling voor 2014 van € 1,0 miljoen, door te geleiden naar de vergadering van het 
algemeen bestuur van 2 juli 2014. 
 
Reactie college op advies commissie
In bijlage 1 wordt een toelichting gegeven op de voorgestelde wijzigingen van het begrote netto-
kostenniveau van 2014. Bij een aantal posten beperkt deze toelichting zich tot een verwijzing naar de 
taakstelling die het college bij de behandeling van Begroting 2014 op zich heeft genomen om in 2014 
aanvullend € 1,0 miljoen te bezuinigen. Over de invulling van deze taakstelling is het algemeen bestuur via 
de bestuursinformatiebrief inzake de ‘tussenstand’ in aanloop naar de voorjaarsnota (d.d. 4 februari 2014, 
kenmerk 790784) eerder geïnformeerd. Naar aanleiding van de toezegging in de commissievergadering van 
11 juni is nu een extra bijlage (bijlage 3) opgesteld met daarin aanvullende informatie op de betreffende 
onderdelen van de begrotingswijziging. In bijlage 1 is bij de betreffende posten een verwijzing naar deze 
nieuwe bijlage opgenomen. 
Ten behoeve van de aansluiting is in Bijlage 3 een verdeling over de programma’s opgenomen van de 
volledige aanvullende bezuiniging van € 1,0 miljoen en niet alleen van de posten groter dan € 100.000. Deze 
aanvullende bezuiniging is op hoofdlijnen gevonden in de volgende onderdelen:  
– reductie personeelsbudgetten € 400.000; 
– rentevoordeel, vertraging investeringen € 300.000; 
– realisatie inkoopvoordelen € 200.000; 
– realisatie overige efficiencyvoordelen € 100.000. 
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INLEIDING 
 
Conform eerder gewisselde uitgangspunten voor toekomstige begrotingwijzigingen, die zijn vastgelegd in de 
notitie ‘Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen’ (behandeling in BMZ 1 april2014) ontvangt 
u hierbij de 1ste begrotingswijziging van 2014. In eerder genoemd collegebesluit zijn de volgende drie 
uitgangspunten benoemd voor toekomstige begrotingswijzigingen, te weten:  
 

1. Is een wijziging van de begroting noodzakelijk ten behoeve van de rechtmatigheid? 
2. Is er sprake van een wijziging van het vastgestelde beleid? 
3. Verhoogt een begrotingswijziging in belangrijke mate de transparantie en het zicht op de actualiteit? 

 
Bij het eerste punt speelt met name de vraag of de betreffende wijziging een verschuiving binnen een 
programma is of dat een wijziging de programma’s overstijgt. In het eerste geval is dit een bevoegdheid van 
het college en in het tweede geval van het algemeen bestuur. Besluitvorming door het algemeen bestuur is 
dan benodigd om conform het criterium van begrotingsrechtmatigheid uitgaven te kunnen doen binnen de 
gestelde kaders. De lijn die wij voorstaan is om tweemaal per jaar bij voorkeur in het voorjaar (rond april) en 
het najaar (rond september) door middel van verzamelbesluiten noodzakelijke begrotingswijzigingen die 
voldoen aan de drie bovengenoemde criteria te inventarisaren en ter besluitvorming aan u voor te leggen. 
Daarnaast willen wij bij majeure ontwikkelingen waarvoor een bestuursvoorstel wordt ingediend deze 
gelijktijdig voorzien van de daarbij behorende begrotingswijziging (bijvoorbeeld grote investeringen en 
bijstellingen van exploitatie-budgetten). Deze lijn heeft als doel om de begroting goed aan te sluiten op de 
actualiteit en te voorkomen dat bij het opmaken van de jaarrekening aan het einde van het jaar pas aan de 
hand van een veelheid aan verklaringen in de afwijkingensfeer aansluiting moet worden gezocht.  
 
Aanvullend op deze lijn en aansluitend op adviezen vanuit de commissievergaderingen en de 
rekencommissie wordt: 
 

- terughoudend met begrotingswijzigingen omgegaan; 
- steeds inzicht gegeven in de aansluiting tussen de oorspronkelijke begroting en de gewijzigde 

begroting door de begrotingswijzigingen en de realisatie steeds apart weer te geven. 
 
Als bijlage bij dit voorstel treft u Bestuursrapportage 2014 nr. 1 ter informatie aan met daarbij een oplegger 
met een toelichting bij de rapportage. Deze begrotingswijziging is immers de resultante van de analyse die 
ten behoeve van de bestuursrapportage heeft plaatsgevonden. 
 
ARGUMENTEN 
De belangrijkste argumenten voor het tussentijds wijzigen van de begroting hangen samen met 
rechtmatigheid, transparantie en goed zicht op de actualiteit 
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FINANCIËLE CONSEQUENTIES  
 
Exploitatie:  
In onderstaande tabel staan de voorgestelde wijzigingen van het netto - kostenniveau op programmaniveau. 
Bij deze wijzigingen is aangegeven of deze structureel van aard zijn (en doorwerken in de begroting van 
2015) of dat deze een incidenteel karakter hebben (en daarmee alleen betrekking hebben op het boekjaar 
2014). In bijlage 1 wordt een toelichting gegeven.  
 

Incidenteel/ Nadeel/ 

 Omschrijving Structureel bedrag Voordeel 

Structureel 

1 Programma Zuiveringsbeheer grotendeels € 197.827  Voordeel 

2 
Programma 

Watersysteembeheer Structureel  € 411.697   Voordeel  

3 
Programma Bestuur en 

Organisatie Structureel € 460.300   Voordeel  

4 Programma Calamiteitszorg Structureel € 35.000   Voordeel  

5 
Programma Kwaliteit van het 

oppervlaktewater Structureel € 1.788   Voordeel  

6 
Programma beperking 
muskusrattenschade Structureel € 3.915   Voordeel  

7 
Programma primaire, regionale 

en overige waterkeringen Structureel € 562.627   Voordeel  

8 
Programma beperking 

wateroverlast Structureel € 16.847   Voordeel  

  Totaal   € 1.690.001 Voordeel 

 
 
Voorgesteld wordt om de begrote onttrekking aan de reserves met € 1,690 miljoen te verlagen van € 3,4 
miljoen tot € 1,710 miljoen euro. Dit bedrag heeft grotendeels betrekking op wijzigingen die voort komen uit 
bijsturing op de actualiteit en bestuurlijke besluitvorming die heeft plaatsgevonden.  
 
Nagenoeg alle wijzigingen hebben een structureel karakter en werken derhalve door in het financieel kader 
dat voor de begroting van 2015 wordt voorgesteld. Ondanks het uitgangspunt om terughoudend om te gaan 
met begrotingswijzigingen, is een aantal relatief kleine bedragen in deze begrotingswijziging opgenomen.  
De oorzaak hiervoor ligt in het feit dat de invulling van de taakstelling van € 1,0 miljoen in 2014 (conform 
collegevoorstel ‘aanvullende bezuinigingstaakstelling 2014 , d.d. 4-2-2014) verdeeld is over meerdere 
programma ‘s. In een aantal gevallen leidt dit tot relatief kleine bijstellingen. 
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Investeringen 
Onderstaande wijzigingen leiden tot een incidentele daling in het jaar 2014  (veelal i.v.m. verschuivingen van 
investeringsuitgaven van het jaar 2013 naar 2014 en verder, zie specificatie) van de begrote investerings-
uitgaven met € 2,818 miljoen. 
 

Verlaging/ ophoging 1e BGW
investeringsuitgaven 2014

2.  GOP kunstwerken 2013-2016 Ophoging investeringsuitgaven 200
3.  GOP oevers 2013-2017* Ophoging investeringsuitgaven 250
9. Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen Ophoging investeringsuitgaven 250
12. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk Ophoging investeringsuitgaven 500
18. KRW resultaatverplichting 2010-2015 Verlaging investeringsuitgaven -1000
19. Versnellingsmaatregelen KRW 2016-2027 Verlaging investeringsuitgaven -200
27.  Rwzi Houten OAS Verlaging investeringsuitgaven -300
29. Rwzi Leidsche Rijn (roostergoed installatie) Verlaging investeringsuitgaven -150
31. Castellum kleppen, aanvoerschuiven Verlaging investeringsuitgaven -100
35. Rgm Rhenen, Verzwaring Persl. Verlaging investeringsuitgaven -50
42. alternatief verwerken biogas op de rwzi Nieuwegein Ophoging investeringsuitgaven 45
E-fabriek bellenbeluchting rwzi Nieuwegein Ophoging investeringsuitgaven 12
Bellenbeluchting Leidserijn Ophoging investeringsuitgaven 50
Uitbreiding rwzi Bunnik Ophoging investeringsuitgaven 20
Uitbreiding Wijk bij Duurstede Ophoging investeringsuitgaven 15
Vervanging PLC beluchting Ophoging investeringsuitgaven 100
Bestrijding stankoverlast rwzi Rhenen Ophoging investeringsuitgaven 20
Implementatie Datahistorian Ophoging investeringsuitgaven 20
Vervanging PLC Driebergen Ophoging investeringsuitgaven 150
Reparatie aandrijving indikker rwzi Woerden Ophoging investeringsuitgaven 50
48. Slibverwerking Rwzi Utrecht (voorbereiding) Verlaging investeringsuitgaven -1200
49. Nieuwbouw waterlijn Rwzi Utrecht (Voorbereiding) Verlaging investeringsuitgaven -1500
Taakstellend investeringsniveau (x-lijst, inclusief RWZI Utrecht)         2.818-

Project/Doelstelling

 
 
In bijlage 2 wordt een toelichting gegeven.  
 
Kredietoverheveling GOP RWK 
In 2006 heeft het algemeen bestuur het ‘GOP Kaden 2006-2010’ vastgesteld. Door de langere 
voorbereidingstijd is het toegekende krediet in die periode niet volledig uitgegeven. In het GOP Kaden 
resteert daardoor nog een bedrag van ca. € 4,0 miljoen. 
In 2011 is een nieuw moederkrediet geopend, het GOP RWK (GOP Regionale Waterkeringen). Na 2010 zijn 
enkele investeringsprojecten van het GOP Kaden geadministreerd onder het GOP RWK. Hierbij is rekening 
gehouden met het beschikbaar blijven van het niet-gebruikte budget uit het GOP Kaden. Omdat het 
bijbehorende krediet in het GOP Kaden is achtergebleven is voor deze projecten nu in het GOP RWK 
onvoldoende krediet beschikbaar. Om dit krediet aan deze uitgaven te koppelen moet in totaal voor 
projecten nog € 2.686.800 krediet uit het GOP Kaden worden overgeheveld naar het GOP RWK. Dit is een 
administratieve correctie met als criterium rechtmatigheid. Per saldo blijft er in het GOP Kaden een bedrag 
van € 1.315.400 aan ongebruikt krediet achter. Dit restant val vrij. 
 

 Aanpassing krediet 

Verlaging krediet GOP Kaden -/- € 2.686.600

Verhoging krediet GOP RWK + € 2.686.600

Wijziging krediet GOP Kaden/ RWK   € 0
 
 
Rapportage 
In zowel de beide bestuursrapportages als de jaarrekening worden de gerealiseerde kosten en opbrengsten 
2014 afgezet tegenover de begroting van 2014 inclusief de door het algemeen bestuur vastgestelde 
wijzigingen. Ook de investeringsuitgaven worden in deze rapportages vergeleken met de gewijzigde 
begroting 2014. Daarbij wordt echter ook de initiële begroting van 2014 weergegeven. 
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KANTTEKENINGEN  
(niet van toepassing)
 
UITVOERING  
(niet van toepassing)
 
 
COMMUNICATIE  
(niet van toepassing)
 
BIJLAGE(N) 

 nee 
ja, namelijk 

– Bijlage 1: Toelichting voorgestelde wijzigingen begrote netto-kostenniveau 2014; 
– Bijlage 2: Toelichting voorgestelde wijzigingen in de investeringsuitgaven 2014; 
– Bijlage 3: Bestuursrapportage 2014 nr 1: oplegger t.b.v. commissie (DM 819839) inclusief 

Bestuursrapportage 2014 nr. 1 (DM 814535). 
 
TER INZAGE 
 

 nee 
 ja, namelijk       

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



 
 

 
 

 

           BIJLAGE 1
 
 
Bijlage 1: Toelichting voorgestelde wijzigingen begrote netto - kostenniveau 2014 
 
 
 

Programma Zuiveringsbeheer  

  Omschrijving 
Incidenteel/ 
Structureel bedrag 

Nadeel/ 
Voordeel Criteria 

1 

De bijdrage in het kader van de anti -
afhaaksubsidie is verhoogd. Het 
bedrag is gebaseerd op het werkelijke 
tarief, maar op een ingeschatte 
hoeveelheid. Afwijking in de 
gerealiseerde hoeveelheid werkt door 
in de eindafrekening (prognose 2014) Structureel  €                221.000  Nadeel   

Transparantie/ 
zicht op 

actualiteit 
(conform AB 

besluitvorming) 

2 Lagere electriciteitskosten rwzi Utrecht Structureel  €                170.000 voordeel 

Transparantie/ 
zicht op 

actualiteit 

3 

Versnelde Inhaal afschrijving van de 
boekwaarde van de huidige gasmotor 
rwzi Nieuwegein in verband met 
vervanging Incidenteel   €                214.000 Nadeel 

Vastgesteld 
beleid 

4 

Bij vaststelling van de begroting 2014 
heeft het college aan het AB 
aangegeven een bedrag van totaal 5 
miljoen euro structureel te gaan 
bezuinigen, waarvan een totaal 
bedrag van € 1 miljoen euro 
structureel vanaf 2014. Voor nadere 
toelichting zie bijlage 3. Structureel  €                342.827  Voordeel  

Verwerking van 
door AB 

vastgesteld 
beleid 

5 

Ter voorbereiding op de 
bestuursrapportage 2014 no. 1 is 
nagegaan of de gerealiseerde 
afschrijvingskosten 2014 t/m maart 
2014in lijn liggen met hetgeen is 
begroot 2014. Voorgesteld wordt om 
de onderschrijding op de 
afschrijvingskosten die te herleiden 
zijn uit de activeringen 2013 ad 1,125 
mln te melden in de 
bestuursrapportage en deze af te 
ramen door deze op te nemen in de 
1e begrotingswijziging.  

Structureel  €                120.000  Voordeel  

Transparantie/ 
zicht op 

actualiteit 
  Totaal programma Zuiveringsbeheer    €                197.827 Voordeel   
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  Programma Watersysteembeheer  

  Omschrijving 
Incidenteel/ 
Structureel bedrag 

Nadeel/ 
Voordeel Criteria 

1 

Hogere kosten in het kader van 
CAW. De kosten van CAW zijn niet 
meegenomen in de begroting 2014  Structureel  €                350.000   Nadeel   

Transparantie/ 
zicht op actualiteit

2 

De baggerinventarisatie van de GHIJ 
wordt uitgevoerd in de eerste 
maanden van 2014. In de begroting 
van 2013 was rekening gehouden 
met deze uitgaven. Deze reservering 
is weer teruggeplaatst in de reserve 
GHIJ en de uitgaven hiervoor in 
2014, groot € 175.000,-, worden 
door middel van een  
begrotingswijziging, betrokken uit de 
reserve GHIJ. 
  
 Incidenteel 

 + €             175.000 
-/- €             175.000 
 
 
 
 
    €                        0 n.v.t 

Transparantie/ 
zicht op actualiteit

3 

Bij vaststelling van de begroting 
2014 heeft het college aan het AB 
aangegeven een bedrag van totaal 5 
miljoen euro structureel te gaan 
bezuinigen, waarvan een totaal 
bedrag van € 1 miljoen euro 
structureel vanaf 2014. Voor nadere 
toelichting zie bijlage 3. Structureel  €                  98.697   Voordeel  

Verwerking van 
door AB 

vastgesteld beleid

4 

Ter voorbereiding op de 
bestuursrapportage 2014 no. 1 is 
nagegaan of de gerealiseerde 
afschrijvingskosten 2014 t/m maart 
2014in lijn liggen met hetgeen is 
begroot 2014. Voorgesteld wordt om 
de onderschrijding op de 
afschrijvingskosten die te herleiden 
zijn uit de activeringen 2013 ad 
1,125 mln te melden in de 
bestuursrapportage en deze af te 
ramen door deze op te nemen in de 
1e begrotingswijziging.  Structureel  €                663.000   Voordeel  

Transparantie/ 
zicht op actualiteit

  
Totaal programma 
Watersysteembeheer    €                411.697  Voordeel   

 
Programma Bestuur en Organisatie  

  Omschrijving 
Incidenteel/Struct

ureel bedrag 
Nadeel/Voor

deel Criteria 

1 

Bij vaststelling van de begroting 
2014 heeft het college aan het AB 
aangegeven een bedrag van totaal 5 
miljoen euro structureel te gaan 
bezuinigen, waarvan een totaal 
bedrag van € 1 miljoen euro 
structureel vanaf 2014. Voor nadere 
toelichting zie bijlage 3. Structureel  €                460.300  Voordeel  

Verwerking van 
door AB 

vastgesteld beleid 
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Totaal programma Bestuur en 
Organisatie    €                460.300 Voordeel   

      
 Programma Calamiteitenzorg  

  Omschrijving 
Incidenteel/ 
Structureel bedrag 

Nadeel/ 
Voordeel Criteria 

1 

Bij vaststelling van de begroting 
2014 heeft het college aan het AB 
aangegeven een bedrag van totaal 5 
miljoen euro structureel te gaan 
bezuinigen, waarvan een totaal 
bedrag van € 1 miljoen euro 
structureel vanaf 2014. Voor nadere 
toelichting zie bijlage 3. Structureel  €                  35.000  Voordeel  

Verwerking van 
door AB 

vastgesteld beleid 
  Totaal Calamiteitenzorg    €                  35.000 Voordeel   
      

 Programma kwaliteit van het oppervlakte water  

  Omschrijving 
Incidenteel/ 
Structureel bedrag 

Nadeel/ 
Voordeel Criteria 

1 

Bij vaststelling van de begroting 
2014 heeft het college aan het AB 
aangegeven een bedrag van totaal 5 
miljoen euro structureel te gaan 
bezuinigen, waarvan een totaal 
bedrag van € 1 miljoen euro 
structureel vanaf 2014. Voor nadere 
toelichting zie bijlage 3. Structureel  €                   1.788   Voordeel  

Verwerking van 
door AB 

vastgesteld beleid 

  
Totaal programma Bestuur en 
Organisatie    €                   1.788  Voordeel   

      
 Programma beperking muskusrattenschade  

  Omschrijving 
Incidenteel/ 
Structureel bedrag 

Nadeel/ 
Voordeel Criteria 

1 

Bij vaststelling van de begroting 
2014 heeft het college aan het AB 
aangegeven een bedrag van totaal 5 
miljoen euro structureel te gaan 
bezuinigen, waarvan een totaal 
bedrag van € 1 miljoen euro 
structureel vanaf 2014. Voor nadere 
toelichting zie bijlage 3. Structureel  €                   3.915   Voordeel  

Verwerking van 
door AB 

vastgesteld beleid 

  
Totaal programma beperking 
muskusrattenschade    €                   3.915  Voordeel   
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 Programma primaire, regionale en overige waterkeringen  

  Omschrijving 
Incidenteel/ 
Structureel bedrag 

Nadeel/ 
Voordeel Criteria 

1 

Bij vaststelling van de begroting 
2014 heeft het college aan het AB 
aangegeven een bedrag van totaal 5 
miljoen euro structureel te gaan 
bezuinigen, waarvan een totaal 
bedrag van € 1 miljoen euro 
structureel vanaf 2014. Voor nadere 
toelichting zie bijlage 3. Structureel  €                  40.627  Voordeel  

Verwerking van 
door AB 

vastgesteld beleid 

2 

Ter voorbereiding op de 
bestuursrapportage 2014 no. 1 is 
nagegaan of de gerealiseerde 
afschrijvingskosten 2014 t/m maart 
2014in lijn liggen met hetgeen is 
begroot 2014. Voorgesteld wordt om 
de onderschrijding op de 
afschrijvingskosten die te herleiden 
zijn uit de activeringen 2013 ad 
1,125 mln te melden in de 
bestuursrapportage en deze af te 
ramen door deze op te nemen in de 
1e begrotingswijziging.  Structureel  €                342.000  Voordeel  

Transparantie/ 
zicht op actualiteit 

3 
Voordeel op onderhoud primaire- en 
regionale waterkeringen Structureel  €                180.000  Voordeel  

Transparantie/ 
zicht op actualiteit 

  

Totaal programma primaire, 
regionale en overige water- 
keringen    €                562.627 Voordeel   

      
 Programma beperking wateroverlast  

  Omschrijving 
Incidenteel/ 
Structureel bedrag 

Nadeel/ 
Voordeel Criteria 

1 

Bij vaststelling van de begroting 
2014 heeft het college aan het AB 
aangegeven een bedrag van totaal 5 
miljoen euro structureel te gaan 
bezuinigen, waarvan een totaal 
bedrag van € 1 miljoen euro 
structureel vanaf 2014. Voor nadere 
toelichting zie bijlage 3. Structureel  €                  16.847  Voordeel  

Verwerking van 
door AB 

vastgesteld beleid 

  
Totaal programma beperking 
wateroverlast    €                  16.847 Voordeel   

 
 
         Criteria 
 

1. Vastgesteld beleid; 
2. Transparantie / zicht op actualiteit; 
3. Rechtmatigheid       
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 Jaarschijf 
1e 

BGW Gewijzigde Toelichting wijziging 
2014  2014 jaarschijf    

Project/Doelstelling 

    2014   
Programma Primaire, regionale en overige waterkeringen      
Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/ provinciaal/ HDSR)      
1. Uitvoeren van het GOP regionale waterkeringen (2011-2020) 7.995  7.995 Geen wijziging 
       
Programma Watersysteembeheer      
Instandhouden      
2.  GOP kunstwerken 2013-2016 2.629 200 2.829 overloop begroting vorig jaar/ versnellen 
3.  GOP oevers 2013-2017* 700 250 950 overloop begroting vorig jaar/ versnellen 
4.  Doorontwikkeling WIS 95  95 Geen wijziging 
5.  CAW datacommunicatie en telemetrie 1.000  1.000 Geen wijziging 
6.  Peilbesluit Lopikerwaard 150  150 Geen wijziging 
7.  Nieuwbouw systeem "monitoring slibaanwas" 100  100 Geen wijziging 
Verbeteren      
8.  Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik 1.300  1.300 Geen wijziging 
9. Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen 500 250 750 overloop begroting vorig jaar/ versnellen 
10. Watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-
Rijnkanaal 300  300 Geen wijziging 
11. Watergebiedsplan Langbroekerwetering 800  800 Geen wijziging 
12. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk 900 500 1.400 overloop begroting vorig jaar/ versnellen 
13. Watergebiedsplan Linschoterwaard 200  200 Geen wijziging 
14. Rijsbruggertrace - aanpassing watersysteem buiten WGP's 100  100 Geen wijziging 
15. Nieuwegein duikers - aanpassing watersysteem buiten WGP's 75  75 Geen wijziging 
Waterkwantiteit (o.a. Bestuursakkoord Water)      
16. Waterberging Hooge Boezem 305  305 Geen wijziging 
17.  Nota Ruimte Middelen 1.850  1.850 Geen wijziging 
Waterkwaliteit (o.a. KRW)      
18. KRW resultaatverplichting 2010-2015 1.400 -1000 400 Investeringsprogramma nog niet volledig ingevuld 
19. Versnellingsmaatregelen KRW 2016-2027 500 -200 300 Investeringsprogramma nog niet volledig ingevuld 
20. Vismigratie buiten KRW en WGP 150  150 Geen wijziging 



 
 

 

 

 

 

 Jaarschijf 
1e 

BGW Gewijzigde Toelichting wijziging 
2014  2014 jaarschijf    

Project/Doelstelling 

    2014   
 
21. Herinrichting Ouwenaar-Haarrijn 3.295  3.295 Geen wijziging 
22. Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie) 1.700  1.700 Geen wijziging 
GHIJ      
23. Spuisluizen Waaiersluis 125  125 Geen wijziging 
       
Programma Zuiveringsbeheer      
Bouw en verwerving, odnerhoud en beheer rwzi's      
24. Nieuwegein Vervangingen  630  630 Geen wijziging 
25. Rwzi De Meern Verv. 2012 1.800  1.800 Geen wijziging 
26. Rwzi Houten Cap. Uitbreiding 60  60 Geen wijziging 
27.  Rwzi Houten OAS 800 -300 500 aanbestedingsvoordeel 
28. Rwzi Houten Vervangingen  300  300 Geen wijziging 
29. Rwzi Leidsche Rijn (roostergoed installatie) 850 -150 700 aanbestedingsvoordeel 
30. Rwzi Breukelen, PLC 250  250 Geen wijziging 
31. Castellum kleppen, aanvoerschuiven 100 -100 - kosten door uitvoering in exploitatie genomen 
32. Diverse kleine aanpassingen 80  80 Geen wijziging 
33. Rgm Hertenkamp, Verv. Pomp 300  300 Geen wijziging 
Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rioolgemalen en 
persleidingen      
34. Rgm Tull En 'T Waal 370  370 Geen wijziging 
35. Rgm Rhenen, Verzwaring Persl. 50 -50 - Gemeente kiest hoogst waarschijnlijk alternatieve oplossing 
36. Rgm Lentehof 25  25 Geen wijziging 
37. Rgm Industrie Montfoort 25  25 Geen wijziging 
38. Rgm Doorn 20  20 Geen wijziging 
39. Rgm Vleuterweide 100  100 Geen wijziging 
40. Rgm Oud Londen 120  120 Geen wijziging 
41. Rgm Amerongen 25  25 Geen wijziging 
Energiefabriek, fase 1      
42. alternatief verwerken biogas op de rwzi Nieuwegein 900 45 945 overloop begroting vorig jaar 
Overige zuiveringstechnische werken      
E-fabriek bellenbeluchting rwzi Nieuwegein  12 12 overloop begroting vorig jaar 
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 Jaarschijf 
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BGW Gewijzigde Toelichting wijziging 
2014  2014 jaarschijf    

Project/Doelstelling 

    2014   
Bellenbeluchting Leidserijn  50 50 overloop begroting vorig jaar 
Uitbreiding rwzi Bunnik  20 20 overloop begroting vorig jaar 
Uitbreiding Wijk bij Duurstede  15 15 overloop begroting vorig jaar 
Vervanging PLC beluchting  100 100 overloop begroting vorig jaar 
Bestrijding stankoverlast rwzi Rhenen  20 20 overloop begroting vorig jaar 
Implementatie Datahistorian  20 20 overloop begroting vorig jaar 
Vervanging PLC Driebergen  150 150 overloop begroting vorig jaar 
Reparatie aandrijving indikker rwzi Woerden  50 50 overloop begroting vorig jaar 
43. Optimalisatieprojecten ZTW 200  200 Geen wijziging 
44. Aanpassen Infrastructuur 300  300 Geen wijziging 
45. Procesautomatisering 250  250 Geen wijziging 
       
Programma bestuur en organisatie      
Routine-investeringen bedrijfsvoering      
46. Uitvoering vervangingsplan kantoorautomatisering 2014 650  650 Geen wijziging 
47. Telefonie 600  600 Geen wijziging 
       
Rwzi Utrecht      
48. Slibverwerking Rwzi Utrecht (voorbereiding) 

1.500 -1200 300 
Conform bestuurlijke besluitvorming d.d.21-1-2014 naar 
beneden bijgesteld. 

49. Nieuwbouw waterlijn Rwzi Utrecht (Voorbereiding) 1.500 -1500 - In afwachting van bestuurlijke besluitvorming.  
50. Instandhouding rwzi Utrecht 3.430  3.430 Geen wijziging 
Taakstellend investeringsniveau (x-lijst, inclusief RWZI Utrecht) 41.404 2.818- 38.586   

 
 



 
 

 
 

 

BIJLAGE 3 
Bijlage 3: extra toelichting invulling aanvullende bezuiniging 2014 
€ 1,0 miljoen          
   
Programma Kostensoort Totaal 
Zuiveringsbeheer apparatuur en gereedschappen 30.851 

  
mechanisch /electrotechnisch   
onderhoud 37.500 

  onderhoud gebouwen 37.500 
  overige personeelskosten 700 
  vloeibaar slibtransport 50.000 
  voordeel op rentekosten 186.276 
Totaal Zuiveringsbeheer   342.827 
Watersysteembeheer apparatuur en gereedschappen 11.399 
  overige personeelskosten 3.400 
  voordeel op rentekosten 83.898 
Totaal Watersysteembeheer   98.697 
Bestuur en Organisatie advertorials 25.000 
  centrale inhuur 325.450 
  foto archief 40.000 
  overige personeelskosten 42.700 
  voordeel op rentekosten 7.150 
  werving personeel 20.000 
Totaal Bestuur en Organisatie   460.300 
Calamiteitenzorg calamiteitenzorg 35.000 
Totaal Calamiteitenzorg   35.000 
Kwaliteit Oppervlaktewater overige personeelskosten 800 
  voordeel op rentekosten 988 
Totaal Kwaliteit Oppervlaktewater   1.788 
Beperking Muskusrattenschade overige personeelskosten 3.400 
  voordeel op rentekosten 515 
Totaal Beperking Muskusrattenschade 3.915 

Primaire, regionale en overige 
waterkeringen overige personeelskosten 1.700 
  raamcontracten inhuur 18.500 
  voordeel op rentekosten 20.427 
Totaal Primaire, regionale en overige waterkeringen 40.627 
Beperking Wateroverlast beperking inhuurkosten (facilitatorpool) 15.000 
  overige personeelskosten 16.100 
  voordeel op rentekosten 747 
Totaal Beperking Wateroverlast   16.847 
Totaal aanvullende bezuiniging 
2014   1.000.000 
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