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Dit jaarverslag 2021 geeft inzicht in de bereikte doelen van de programma’s van het waterschap Vechtstromen en de wijze waarop wordt voldaan aan de gestelde financiële 
kaders in 2021. Primair wordt hierin gekeken naar de realisatie van de doelstellingen in 2021, zoals die in de programmabegroting 2020-2023 zijn geformuleerd en waar 
nodig bij de bestuurlijke voortgangsrapportage (BVR) op 24 november 2021 zijn geactualiseerd en bijgesteld.  
 
De verslaggevingsvoorschriften voor waterschappen zijn vastgelegd in de Waterschapswet, het Waterschapsbesluit en de regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording 
Waterschappen (BBVW). Dit jaarverslag (inclusief jaarrekening 2021) is in overeenstemming met deze voorschriften opgesteld.  
 
Het document kent de volgende indeling: 
 
Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in 2021 die van invloed op ons werk zijn geweest. Daarbij is gespiegeld aan de ontwikkelingen zoals die ten tijde 
van de PB 2021-2024 werden verwacht. 
 
Hoofdstuk 3 bevat een overzicht van de programma en financiële indicatoren zoals die in de huidige PB 2021-2024 voor het eerst zijn opgenomen. Een uitgebreidere 
toelichting over 2021 op de programma indicatoren is opgenomen in hoofdstuk 4. De financiële indicatoren worden toegelicht in de paragrafen van hoofdstuk 5. 
 
Hoofdstuk 4 gaat per programma nader in op de bereikte doelen in 2021 van de belangrijkste thema’s. Daarnaast wordt per programma op hoofdlijnen inzicht gegeven in 
de besteding van de financiële middelen.  
 
Hoofdstuk 5 betreft de wettelijk verplichte paragrafen bedrijfsvoering. Deze gaan onder meer in op de ontwikkelingen in de waterschapsbelastingen, het 
weerstandsvermogen, de financiering, de verbonden partijen en de omvang van de schuld.  
 
De beide hoofdstukken 6 en 7 omvatten de jaarrekening 2021.  
Hoofdstuk 6 geeft inzicht in de exploitatierekening, zowel naar programma’s, de beide kostendragers ‘watersysteembeheer’ en ‘zuiveringsbeheer’ als naar kosten- en 
opbrengstensoorten.  
 
In hoofdstuk 7 is de balans weergegeven. Deze is voorzien van een algemene toelichting en een toelichting op de afzonderlijke posten van de balans. 
 
In bijlage 4 is de SiSa-verklaring opgenomen. Siso staat voor ‘Single information, Single audit’. Overheden kunnen extra geld krijgen om specifiek beleid van de Rijksoverheid 
uit te voeren. Dit gebeurt in de vorm van een specifieke uitkering. De verantwoording richting het Rijk over de besteding verloopt via de SiSa. Het is dit jaar voor het eerst 
dat deze bijlage is opgenomen in het jaarverslag.  
  

 1 Inleiding/leeswijzer 
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Inleiding 
2021 was het tweede jaar waarin we moesten leven en werken onder de beperkingen van het coronavirus en de voorwaarden, die vanuit het Kabinet werden opgelegd. 
Voor de organisatie wederom een uitdaging om effectief en efficiënt te werken aan de kerntaken schoon, voldoende en veilig water. Het begin van 2021 werd gekenmerkt 
door een totale lockdown met een voor Nederland ongekende maatregel; een avondklok.  
 
Net als in 2020 heeft Vechtstromen vorig jaar de effecten van het coronavirus ervaren. Medewerkers werkten nog veel thuis en op zuiveringen en voor het werk aan het 
watersysteem werden vele maatregelen getroffen en instructies ontwikkeld om veilig te kunnen werken. Door slim plannen en roosters van elkaar overnemen kon het werk 
in het primaire proces veilig en zonder te veel problemen doorgaan.  
 
In 2020 heeft de crisisorganisatie van Vechtstromen een corona routekaart ontwikkeld. In de routekaart staan afspraken om ons werk zo goed mogelijk te doen en om 
besmetting (op het werk) te voorkomen. Deze routekaart heeft in 2021 haar nut bewezen met name in de communicatie over de coronamaatregelen. Ondanks de 
beperking door de coronamaatregelen ging het waterschapswerk gewoon door. Ook in 2021 hebben wij met partners samengewerkt aan klimaatadaptatie, het verbeteren 
van de waterkwaliteit en duurzaamheid. Wat we wel zagen is dat marktontwikkelingen, zoals stijgende energie- en grondstofprijzen, langere levertijden en krapte op de 
arbeidsmarkt gevolgen hadden voor het op tijd kunnen realiseren van onze investeringen.  
 
Klimaat 

In 2021 was het niet zo extreem droog als in de daaraan voorgaande jaren. Er viel in ons land gemiddeld zelfs iets meer neerslag dan gemiddeld (884 mm tegen normaal 
851 mm). In ons beheergebied waren er regionale uitschieters met veel neerslag in een korte termijn. In Limburg was er in juli zelf zeer extremen neerslag met zeer hoge 
waterstanden van rivieren, beken wat heeft geleid tot overlast.  
 
Het project Lumbricus is in 2021 afgerond. In dit project zijn we met kennis- en onderzoekinstellingen nagegaan hoe we via een integrale benadering van het bodem- en 
watersysteem tot een klimaatrobuuste leefomgeving te komen. Op het eindsymposium in maart zijn de belangrijkste bevindingen gedeeld met de partners en andere 
belangstellenden. De resultaten van Lumbricus zijn vertaald in maatregelen, die weer zijn opgenomen n het waterbeheerprogramma 2022-2027 dat eind 2021 is 
vastgesteld. Via ZON, de regionale uitwerking van het Deltaprogramma Zoetwater in Rijn-Oost, werken we aan verbetering van de zoetwatervoorraad in ons gebied. We 
bestrijden daarmee de droogteproblemen die in ons vrij – afwaterende gebied al structureel van aard zijn en als gevolg van het veranderende klimaat extra versterkt 
worden. Zo zijn in 2021 een aantal kunstwerken aangepast, zoals Orveltesluis, Zwinderense Sluis en Vossebeltsluis. De Elbeek en Glanerbeek zijn op droogte aangepast. Ook 
in het Vechtdal zijn ZON-maatregelen geland in de projecten Rheezermaten en Karshoek-Stegeren. Binnen het project Water Collectief Twente II is ook het een en ander 
aan ZON-middelen omgezet. Al met al konden we in 2021 het 1e ZON-Werkprogramma (2016-2021) positief afsluiten: de beloofde 3,6 M€ aan ZON-middelen kon 
ruimschoots gerealiseerd worden in deze periode. 
 
In het themaplan klimaat worden de Lumbricus en ZON ervaringen verfijnd voor de uitvoering. In 2021 is een start gemaakt met het opstellen van dit themaplan klimaat. In 
het themaplan klimaat wordt aangegeven dat er een (nieuwe) balans gezocht moet worden tussen aanpassen van het watersysteem, aanpassen van het grondgebruik en 
acceptatie. In het plan worden over vijf sporen (reguleren, investeren, beheren, samenwerken, onderzoeken) 29 maatregelen verdeeld. Deze maatregelen moeten zorgen 
dat we werken aan een klimaatrobuust watersysteem. 
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Krooneman G
Stempel



Jaarverslag 2021               6 
 

In 2021 is in het kader van de zogenoemde gebiedsgerichte aanpak stikstof onder regie van de provincie, met partners gewerkt aan planvorming om de problemen met te 
hoge stikstofdeposities op te lossen. We proberen om daarbij zo goed mogelijk de wateropgaven op het gebied van niet alleen klimaat, maar ook waterkwaliteit, te 
combineren met de stikstofopgave. Het nieuwe Kabinet heeft hier in het coalitieakkoord ook een belangrijke passage aan gewijd.  
Er wordt € 25 miljard beschikbaar gesteld voor een transitie van het landelijk gebied. Aanpak van stikstof, verbeteren van natuur/biodiversiteit, waterkwaliteit, 
broeikasgassen maar ook klimaatadaptatie moeten daarbij aan bod komen. Planvorming moet in 2023 zijn afgerond waarna er een periode van 10 jaar wordt uitgetrokken 
voor de uitvoering. 
  
In het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is in 2021 voortgegaan op de in 2020 ingeslagen weg. De risicodialoog is met de nodige vertraging, door 
Corona, voortgezet. En met behulp van rijksbijdragen (Impulsgelden) worden de eerste maatregelen getroffen om uit de stresstesten naar voren gekomen knelpunten aan 
te pakken. Vanuit Vechtstromen hebben we in 2021 een regeling ontwikkeld om klimaat adaptieve initiatieven in de bebouwde omgeving (financieel) te stimuleren.  
 
Waterkwaliteit 

Met het vaststellen van het waterbeheerprogramma 2022-2027 is het maatregelenprogramma voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de komende planperiode 

vastgesteld. Hiermee geeft het waterschap aan fors te blijven investeren in de waterkwaliteit, zowel door het verbeteren van rioolwaterzuiveringen als door het 

natuurvriendelijk inrichten van waterlopen. In 2021 is er veel geïnvesteerd in het verbeteren van de waterkwaliteit en is bijvoorbeeld de Bovendinkel tussen de Duitse grens 

en Losser volledig heringericht met de aanleg van nieuwe meanders en natuurlijke oevers.  

 

Met een werkgroep van het algemeen bestuur is vorig jaar verkend op welke wijze het waterschap om wil gaan met de problematiek van de microverontreinigingen, in het 

bijzonder de medicijnresten. Over de uitkomsten is de rest van het algemeen bestuur geïnformeerd met een bevindingennotitie. Met name vanuit het innovatieprogramma 

voert het waterschap een aantal pilots uit, gericht op het effectief verwijderen van microverontreinigingen.  

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) zijn door ruim 250 aanvragers (vnl. agrariërs) maatregelen uitgevoerd gericht op het verbeteren van waterkwaliteit (en 

waterkwantiteit). Voor waterkwaliteit zijn o.a. maatregelen uitgevoerd voor emissie besparende technieken en de aanleg van wasplaatsen. Vanuit het DAW is hieraan een 

financiële bijdrage is gegeven.  

Duurzaamheid 

In 2020 is het uitvoeringsprogramma van de vergroeningstrategie vastgesteld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan vergroeningsmaatregelen voor deze bestuursperiode. 
Het zijn maatregelen zowel in investeringsprojecten als in het reguliere werk als onderdeel van een blauwgroene leefomgeving. De uitgangspunten uit de 
vergroeningsstrategie worden tevens meegenomen bij de actualisatie van het maaibeleid. Met het maaibeleid wil Vechtstromen bijdragen aan het versterken van de 
biodiversiteit, het realiseren van de doelen uit de Kaderrichtlijn Water, waterkwaliteit, een meer klimaatrobuust watersysteem. 
 
Binnen de RES-regio’s Drenthe, Twente, West Overijssel en Achterhoek1 werken we samen met gemeenten, provincies en netwerkbedrijven aan het opstellen van de 
regionale energiestrategie. In 2021 hebben de RES-regio’s een definitief aanbod vastgesteld (RES 1.0) voor duurzame opwek van elektriciteit en voor de wijze waarop de 

                                                                 
1 RES staat voor Regionale Energie Strategie 
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verwarming van de gebouwde omgeving wordt vormgegeven als alternatief voor aardgas. Aquathermie (warmte uit oppervlaktewater en afvalwater) kan hierbij een 
belangrijke rol spelen.  
 
Voor de opwek van duurzame energie zijn in 2021 vijf zonnevelden gerealiseerd op zuiveringsterreinen. Op de rwzi Vissedijk wordt tevens de warmte uit het gezuiverde 
afvalwater benut voor de verwarming van het bedrijfsgebouw (aquathermie). Een initiatief dat met name in de vakbladen veel aandacht heeft gekregen is dat 
Vechtstromen als eerste waterschap in Nederland een trekker op waterstof inzet voor het maaien van watergangen.  
 
Eind 2021 is op de PEILdag met het algemeen bestuur van gedachten gewisseld over de rol en positie die wij willen invullen op het gebied van circulaire economie. De 
opbrengst van deze PEILdag vormt input voor het opstellen van een position paper circulaire economie, die in 2022 wordt aangeboden. Met het innovatieproject ‘Samen 
maken we de cirkel rond’ investeert het waterschap in het ontwikkelen van een digitale marktplaats voor het hergebruiken van civieltechnische materialen, in combinatie 
met een Community of Practice (COP) waarin overheden en bedrijven samen optrekken om te leren hoe ze hun projecten circulair kunnen maken. 
 
De landelijke aanpak duurzaam grond- weg en waterbouw (GWW) is bij Vechtstromen verder geïmplementeerd. Voor projecten met een investering van meer dan 0,5 

miljoen euro wordt de duurzaamheidsambitie bepaald aan de hand van 12 thema’s (middels het Ambitieweb). Daarnaast worden kansen vanuit de omgeving in kaart 

gebracht met behulp van de omgevingswijzer. In 2021 zijn dergelijke sessie georganiseerd voor de projecten Vechtrijk Gramsbergen, aanpassing RWZI Ootmarsum en End 

of Life Nijverdal. 

Besturen en organiseren 

De ingangsdatum van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. De ingangsdatum is nu vastgesteld op 1 januari 2023. Vechtstromen ligt goed op koers voor wat betreft de 
voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. In 2021 zijn de instrumenten watervisie en de waterschapsverordening opgeleverd. Met input van stakeholders is 
eind 2021 ook het waterbeheerprogramma 2022-2027 opgeleverd en vastgesteld in het algemeen bestuur.  
 
De verkenning naar de consequenties van de wetgeving rondom de Digitale Overheid is in 2021 afgerond.  
 
Met programmasturing zorgen we voor een continue lijn van realisatie en met assetmanagement voor een continue lijn van beheer en onderhoud op het juiste moment. 
Dit vraagt om goed opdrachtgeverschap, keuzes maken, prioriteiten stellen en gestructureerd werken. De realisatiekracht van onze organisatie krijgt daarmee een impuls. 
Ook is het Strategisch Assetmanagementplan (SAMP) door het algemeen bestuur, in de rol van asseteigenaar, vastgesteld. In dit document zijn de organisatiedoelstellingen 
vertaald naar de kaders en de doelstellingen voor het assetmanagement.  
 
Klassieke methoden en technieken volstaan slechts deels om onze opgaven te realiseren. We moeten daarom blijvend op zoek naar nieuwe kennis en technieken, andere 
werkwijzen en innovatieve oplossingen. Om innovatie aan te jagen is in 2019 een innovatiefonds gecreëerd. Het innovatiefonds wordt ingezet voor (co-)financiering van 
initiatieven met onze omgeving, die bijdragen aan het realiseren van de opgaven van het waterschap op het gebied van klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid. Inmiddels 
zijn er elf voorstellen uitgewerkt en ingediend bij de daarvoor opgerichte innovatieraad. Negen voorstellen hebben positief advies gekregen van de innovatieraad. Hiervan 
is in 2021 één initiatief inmiddels opgeleverd en de rest in uitvoering. In 2022 ontvangt het algemeen bestuur een uitgebreidere rapportage over de initiatieven en stand 
van zaken. 
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Jaarlijks organiseren we een gezamenlijke crisisoefening. Vorig jaar stond deze in het teken van digitale kwetsbaarheid. De oefening maakte duidelijk dat we in steeds 
sterkere mate afhankelijk zijn van digitale infrastructuur. De evaluatie van de crisis heeft zowel voor de korte- als lange termijn goede verbeterpunten opgeleverd.  
 
Voor de opgave rondom digitale transformatie is in 2021 de informatiestrategie vastgesteld en een plan van aanpak opgeleverd voor 2021/2022. Een themabijeenkomst 
met het dagelijks bestuur was de kick-off voor een leerlijn voor het bestuur op dit thema. Op het gebied van verbeteren van onze digitale vaardigheden hebben 
medewerkers en bestuurders flinke stappen gezet. Aangejaagd door de uitrol van een nieuwe ICT-samenwerkingsomgeving (als onderdeel van de huisvestingstrategie) en 
als gevolg van de coronapandemie door het vaker werken op afstand.   
 
Op basis van de adaptieve huisvestigingsstrategie is vorig jaar het kantoor en de werkplaats in Vriezenveen verkocht en zijn de activiteiten grotendeels verplaatst naar de 
locatie Hardenberg. De benodigde aanpassingen voor opslag en werkplaats voor de locatie Hardenberg zijn in 2021 opgeleverd. De verdiepingen op het hoofdkantoor 
Almelo zijn opgeleverd en in gebruik genomen. Er is een start gemaakt met de aanpassingen van de begane grond. Het project heeft vertraging opgelopen door langere 
levertijden van materialen, uitval van personeel (mede door quarantaine regels) en overvolle agenda’s bij de aannemers. De uitvoering van de kantoren zal tot en met 2022 
lopen en omvat de afronding van de aanpassingen rond kantoor Almelo, voorlichtingslocatie Emmen en de aanpassing van het kantoordeel in Hardenberg. 
 
Duurzaam financieel beleid 
Om aan een van de uitgangspunten van duurzaam financieel beleid invulling te geven is in het voorjaar 2021 de invulling van de taakstelling voorbereid. Het heeft geleid tot 
een pakket aan maatregelen in zowel de interne organisatie als in versoberen in de uitvoering en bestuurlijke beleidsambities, met een totaal effect van meer dan € 6 
miljoen structureel. Vanaf 2022 is het besluit op welke manier de taakstelling wordt gerealiseerd verwerkt in de begroting, passend bij de structureel sluitende begroting.  
 
De relatieve schuldpositie ten opzichte van de BVR 2021 is gedaald naar 359%. Dit heeft voornamelijk te maken met een lager investeringsvolume waardoor minder 
schulden zijn aangegaan, in combinatie met hogere belastinginkomsten. Doordat de investeringen alsnog worden gedaan maar worden doorgeschoven naar latere jaren, 
zal het verloop van de relatieve schuldpositie over de komende jaren naar verwachting ongeveer gelijk blijven. De relatieve omvang van de kapitaallasten komt, bij het 
opmaken van de jaarrekening, uit op 30,1%.  Dit is nét boven het kader van 30%. Dit komt doordat binnen de overige kosten middelen niet zijn ingezet en dus vrijvallen (zie 
het jaarrekeningresultaat), terwijl de gerealiseerde kapitaallasten nagenoeg gelijk zijn aan de geraamde kapitaallasten. Hierdoor stijgt de relatieve omvang van de 
kapitaallasten. Bij het opmaken van de begroting 2023 zal dit percentage op basis van de huidige inzichten weer binnen het kader vallen. 
 
De coronacrisis heeft geleid tot moeilijk voorspelbare bijstellingen in de begroting en benodigde budgetten. Bij de BVR is met de inzichten op dat moment een verwachting 
aangegeven, waarbij er van uit werd gegaan dat weer vaker op kantoor zou worden gewerkt en activiteiten plaats konden vinden. De werkelijkheid is achteraf iets anders 
gebleken en daardoor zijn onderbestedingen op een aantal budgetten ontstaan, die in dit jaarverslag worden toegelicht. De nadelige effecten van de coronacrisis op de 
belastingopbrengsten en de kwijtscheldingen zijn meegevallen. Ook ontstonden er onzekerheden en schaarste op de goederen en energiemarkt door de weer herstellende 
economie, en daarbij ook prijsstijgingen. In 2021 hebben deze prijsstijgingen nog geen groot effect gehad in de exploitatie. Ook in de investeringen is in 2021 nog geen 
groot effect merkbaar. Wel is duidelijk dat stijgende prijzen een financieel effect zullen hebben. 
 
Dit jaarverslag is opgesteld in een periode van veel onrust en onzekerheden. Voor de realisatie in 2021 heeft dat geen verdere effecten, maar bij het vaststellen van het 
weerstandsvermogen moet wel rekening worden gehouden met de effecten en risico's door alle onzekerheden in 2022. Het is een onderdeel van duurzaam financieel 
beleid om voldoende weerstandsvermogen te hebben om de aanstaande risico's op te kunnen vangen. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt toegelicht dat door het 
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effect van prijsstijgingen het risico voor 2021 met ca € 1 miljoen is verhoogd. In 2022 zal gedurende het jaar en bij de P&C cyclus de voortgang van dat risico worden 
gevolgd. 
 
Exploitatie 

 

Exploitatierekening naar kosten en opbrengsten  

Kosten 2020 en 2021 
JR 2020 B 2021 

B 2021 na 
wijzigingen 

JR 2021 
(bedragen in miljoenen €) 

Kapitaallasten 41,8 42,4 43,7 43,7 

Personeelslasten 45,1 47,6 47,5 45,8 

Goederen en diensten van derden 45,3 48,1 48,2 45,4 

Bijdragen aan derden 9,8 9,5 9,6 9,9 

Overige kosten 1,4 1,9 1,5 0,4 

Totaal kosten (excl. toevoegingen aan reserves) 143,4 149,5 150,5 145,2 

Toevoegingen aan reserves 10,3 7,3 18,9 18,9 

Totaal kosten (incl. toevoegingen aan reserves) 153,7 156,8 169,4 164,1 

          
Opbrengsten 2020 en 2021 

JR 2020 B 2021 
B 2021 na 

wijzigingen 
JR 2021 

(bedragen in miljoenen €) 

Financiële baten 7,6 4,0 6,7 6,7 

Personeelsbaten 0,8 0,5 0,4 0,6 

Goederen en diensten aan derden 2,9 2,3 2,9 3,6 

Bijdragen van derden 1,0 1,0 2,1 1,4 

Waterschapsbelasting 125,7 128,5 130,9 132,1 

Onttrekkingen aan voorzieningen 0,9 0,0 0,3 0,5 

Geactiveerde lasten 7,1 7,9 7,9 7,3 

Totaal opbrengsten 2020 en 2021 (excl. toev. aan reserves) 146,0 144,2 151,2 152,2 

Toevoegingen aan reserves 11,7 12,6 18,2 18,2 

Totaal opbrengsten 2020 en 2021 (incl. toev. aan reserves) 157,7 156,8 169,4 170,4 
     

Resultaat 4,0 0,0 0,0 6,3 
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Het jaarresultaat over 2021 bedraagt bijna € 6,3 miljoen positief, bestaande uit lagere lasten van ca € 5,3 miljoen en hogere baten van per saldo ruim € 1,0 miljoen. De 
afwijking in de lasten is ca 3,5%. Dat is hoger dan de ervaringsnorm van 2-3 % die de accountant hanteert bij decentrale overheden. De financiële effecten van het niet goed 
kunnen inschatten van de effecten van corona, is een grote oorzaak van het afwijkende resultaat. Alleen al het financiële effect op de belastingen (minder kwijtscheldingen 
en meer ve dan verwacht) en door minder organisatie, vergader-, reis- en overige personeelskosten bedraagt samen bijna € 2,5 miljoen. Zonder die effecten zijn de 
afwijkingen binnen de directe kosten van de programma's (incl. onvoorzien) binnen de normen voor afwijkingen. Wij streven naar een steeds lagere afwijking ten opzichte 
van de BVR.  
 
Het resultaat is ontstaan door incidentele afwijkingen. Enerzijds door de effecten die met corona te maken hebben (naast wat hierboven al is genoemd zijn er 
onderbestedingen door vertragingen in werk) en anderzijds ook incidentele verkopen van materialen en snippergronden, vrijval van voorzieningen door bijvoorbeeld 
hogere rekenrente bij pensioenfondsen. Ook zijn er structurele componenten in de afwijkingen, die zowel tot onderschrijdingen als overschrijdingen hebben geleid. In deze 
jaarrekening worden die bij de verschillende programma’s toegelicht. 
 
Het resultaat van bijna € 6,3 miljoen is niet geheel vrij beschikbaar. Genomen besluiten in 2021 leiden ertoe dat € 2,5 miljoen toegevoegd wordt aan 
(bestemmings)reserves.   
 
Voorgesteld conform het bestaande beleid om: 

 een toevoeging van € 500.000 aan de bestemmingsreserve ‘organisatieontwikkeling’; 

 een toevoeging van € 580.000 aan de bestemmingsreserve 'overlopende verplichtingen':  

 € 60.000 voor verhuiskosten werkplaats Vriezenveen (die niet eind 2021 heeft plaatsgevonden, maar begin 2022); 

 € 520.000 in verband met de aanschaf in 2022 voor de vervanging van het financiële systeem; 

 een toevoeging van € 234.000 aan de bestemmingsreserve 'Innovatie'. In de beleidsnota 'Kennis Innovatie Agenda' is afgesproken dat niet bestede middelen weer 
terugvloeien naar de reserve 'Innovatie'. 

 een toevoeging van € 132.000 aan de bestemmingsreserve ‘Persoonsgebonden Basisbudget’; 

 een toevoeging van € 1.215.000  aan de algemene reserve om blijvend te kunnen voldoen aan de weerstandsnorm. 
en daarna 

 een toevoeging van € 1.958.000 aan de bestemmingsreserve tariefsegalisatie watersysteembeheer; 

 een toevoeging van € 1.648.000 aan de bestemmingsreserve tariefsegalisatie zuiveringsbeheer. 
 
De inzichten in deze jaarrekening worden benut bij de MJV 2023-2032 die in 2022 wordt opgesteld en waar keuzes moeten worden gemaakt. 
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Investeringen 

 

Netto investeringen     

Netto investeringen 
JR 2020 B 2021 BVR 2021 JR 2021 

(bedragen in miljoenen €) 

Netto investeringen vóór subsidies 60,8 69,5 60,8 54,8 

-/- subsidies -3,8 -11,8 -8,2 -7,7 

Netto investeringen 57,0 57,7 52,6 47,1 

 
In de oorspronkelijke begroting 2021 bedroeg de raming voor de netto-investeringen € 57,7 miljoen en in de BVR 2021 is de raming bijgesteld naar € 52,6 miljoen. 
Uiteindelijk zijn de netto-investeringen in 2021 uitgekomen op € 47,1 miljoen. Er is geïnvesteerd in onder meer renovatie en vervanging van zuiveringsinstallaties, 
persleidingen, kunstwerken, beschoeiingen en het baggeren van beken en vijvers. Daarnaast heeft het waterschap geïnvesteerd, in samenwerking met partners in de 
Kaderrichtlijn water, klimaatadaptatie, het Zoetwaterprogramma Oost Nederland (ZON), Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), Natura 2000/PAS, stedelijk water en 
versnelling van de energietransitie. 
 
Reserves 
 
In onderstaand overzicht is het verloop van de algemene reserves, de overige bestemmingsreserves en de bestemmingsreserves tariefsegalisatie opgenomen. De algemene 
reserve was bij de BVR al verhoogd van € 8,1 miljoen naar € 8,4 miljoen. De mutaties in de overige reserves zijn conform de genomen AB besluiten. Dankzij het positieve 
rekeningresultaat ad € 6,3 miljoen is er sprake van een betere vermogenspositie dan ultimo 2020 en ten opzichte van de begroting na wijzigingen. 

 

Verloop van de reserves 
JR 2020 B 2021 

B 2021 na 
wijzigingen 

JR 2021 
(bedragen in miljoenen €) 

Algemene reserves 8,1 8,1 8,4 8,4 

Overige bestemmingsreserves 12,5 13,3 20,2 20,2 

Bestemmingsreserve tariefsegalisatie watersysteembeheer 6,0 4,1 5,8 5,8 

Bestemmingsreserve tariefsegalisatie zuiveringsbeheer 9,5 5,4 6,4 6,4 

Nog te bestemmen resultaat 4,0 0,0 0,0 6,3 

Totaal reserves 40,1 30,9 40,8 47,1 

 
  

Krooneman G
Stempel



Jaarverslag 2021               12 
 

Inleiding 
In samenspraak met een bestuurlijke werkgroep zijn per programma een aantal inhoudelijke- en financiële indicatoren ontwikkeld. Deze indicatoren geven inzicht in: 

 de realisatie van de ambities uit het bestuursakkoord; 

 de realisatie van de doelen uit de programmabegrotingen.  
 
  

 3 Overzicht indicatoren 
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Maatregel uit het bestuursakkoord Bestuurlijk Status Voortgang 
Maatregel gereed 

 binnen bestuursperiode 

1.Klimaat 

1 

Droogte en 
wateroverlast 

1.1 Robuuste inrichting systeem Nettie Aarnink Loopt 

Beleid klimaatrobuust werken in voorbereiding. 
Reacties op ontwerp-waterbeheerprogramma heeft 
extra tijd gevraagd voor consultatie van partners en 
stakeholders. In 2022 wordt het themaplan klimaat 
vastgesteld en daaruit voortvloeiend wordt vaststelling 
beleid voorzien.  

  

2 1.2 Water langer vasthouden  
Nettie Aarnink 
Wim Stegeman 

Loopt 

Programma's DAW, LOP, NOP, ZON en Lumbricus zijn 
gecontinueerd. Lumbricus is afgerond en gaat verder 
als Klimap. Eind 2021 is het nieuwe ZON programma 
vastgesteld voor de periode 2022-2027. 

  

3 
1.3 Overlast o.b.v. normen in beeld 
in 2020 

Wim Stegeman Loopt 

De nieuwe normenkaart is eind 2021 als onderdeel van 
het Waterbeheerprogramma vastgesteld door het AB. 
Daarmee in 2022  aandachtsgebieden voor overlast 
opsporen, bespreken en zo nodig aanpakken.  

  

4 
Deltaplan 
Ruimtelijke 
Adaptatie 

1.4 Invulling 7 ambities DPRA Hans van Agteren Loopt 

De stresstesten zijn eind 2019 opgesteld. De 
risicodialogen komen op gang (enigszins vertraagd 
door corona). Met het opstellen van de 
Uitvoeringsagenda's is, mede door Rijksmiddelen 
(Impulsgelden) een start gemaakt.  

Risicodialogen zijn enigszins 
vertraagd door 
coronamaatregelen.    

2. Waterkwaliteit 

5 

Chemische Kwaliteit  

2.1 PvA rwzi’s hoe te voldoen aan 
KRW 

Erik Lievers Gereed 

PvA is opgesteld en onderdeel van MJV 2021-2031, 
middelen voor beoogd tempo staan onder druk door 
kostenstijgingen voor alle investeringen in de 
waterketen (2021-2031) 

  

6 2.2 Streven geen maatwerkbesluiten Erik Lievers In uitvoering 

Het aantal maatwerkbesluiten loopt terug (doel: in 
2027 geen maatwerkbesuiten meer). Prioriteit bij 
zuiveringen die op kwetsbare wateren lozen. Het 
vervolgtempo wordt negatief beinvloed door de 
complexiteit van maatregelen en de stijging van de 
kosten daarvan. 

  

7 2.3 Pilots microverontreiniging Erik Lievers In uitvoering 
Medio 2021 is een pilot in Emmen gestart. De 
mogelijke pilot in Enschede bleek eind 2021 niet 
haalbaar 

  

8 
Ecologische 
kwaliteit 

2.4 Voldoen aan eisen KRW 2027 Nettie Aarnink In uitvoering 

Stroomgebiedbeheerprogramma voor de laatste 
periode is opgesteld. Alle maatregelen voorbereid 
echter niet alle voor 2027 gerealiseerd.  
Mogelijkheden voor versnelling worden uitgewerkt. 
Bestuurlijke discussie  hierover via MJV. 

  

 3.1 Dashboard 
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9 Bronaanpak, VTH 2.5 Beleidslijn bronaanpak 
Nettie Aarnink 

Hans van Agteren 
Gereed 

Beleidslijn bronaanpak is vastgesteld op 14 april 2021 
door het AB. 

  

3. Duurzaamheid 

10 
Ecologie en 
biodiversiteit 

3.1 Vergroeningsstrategie 2020 Wim Stegeman Gereed 
Vergroeningstrategie is vastgesteld in november 2020. 
Uitvoeringsprogramma 2022 is kwartaal 4 2021 
opgeleverd. 

  

11 Natura 2000 
3.2 Bepalen 
uitvoeringsverantwoordelijkheid 
2019 

Nettie Aarnink Gereed 
DB heeft positie bepaald over 
uitvoeringsverantwoordelijkheid Natura 2000 
gebieden. 

  

12 

Energietransitie 

3.3 Plan 100% energieneutraal 2025 Erik Lievers In uitvoering 

Bij de MJV 2021-2030 is de opgave verbreed naar CO2-
reductie.  Overeenkomstig energieneutraliteit in 2030 
ipv 2025. Verkenning opgave en richtingen (focus) in 
Q1 2022, tijdens stroomdag AB.  

Doelstelling verruimd naar 2030 
ipv 2025. 

13 
3.4 Grensoverschrijdende 
verkenning 2021 

Erik Lievers In uitvoering 
Verkenning samenwerkingsprojecten  vanuit 
Nederlandse zijde uitgevoerd. Verkenning wordt Q1 
2022 opgeleverd en Q2 2022 bestuurlijk vastgesteld 

  

14 Circulaire economie 3.5 Position Paper opgesteld in 2021 Erik Lievers In uitvoering 
Ten gevolge van uitblijven van Unie document 
vertraging in het proces. Q3 2022 wordt de paper naar 
verwachting vastgesteld. 

Vertraging oplevering Unie 
document 

15 Kennis en innovatie 
3.6 Innovatiefonds proeftuinen en 
praktijklabs 

Stefan Kuks In uitvoering 

Kennis en innovatieagenda is in juli 2020 vastgesteld 
door het AB. De aanvragen worden periodiek 
behandeld in de innovatieraad en daarna voorgelegd 
aan het DB. 

De uitvoering van enkele 
projecten is vertraagd.  

4. Samenwerking 
en 
Communicatie 

16 
Samenwerking 
binnen het bestuur 

4.1 Doorlopend 
ontwikkelprogramma 

Stefan Kuks In uitvoering 

Nieuwe werkwijze is vastgesteld in november 2020 en 
is reeds geimplementeerd. Deze wordt periodiek 
geëvalueerd en aangepast. Najaar 2022 ook aandacht 
voor het overdrachtsdocument 

  

17 

Communicatie en 
Educatie 

4.2 Evaluatie communicatievisie in 
2019 

Stefan Kuks Gereed 
Na evaluatie is de nieuwe communicatie visie 
Vechtstromen 2023-2023; Contact, intern bewustzijn 
en zichtbaarheid, in april 2020 vastgesteld 

  

18 
4.3 Waterlessen uitbreiden voor 
VO/MBO 

Hans van Agteren Gereed 

Ambities ten aanzien van educatie zijn, op 30 juni 
2021, bijgesteld tijdens de vaststelling MJV 2022-2031. 
Geen uitbreiding naar MBO als gevolg van keuze 
financiële taakstelling. 
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19 
Grensoverschrijden
de samenwerking 

4.4 Continueren 
grensoverschrijdende samenwerking 

Stefan Kuks In uitvoering 

We continueren de grensoverschrijdende 
samenwerking en zetten daarbij in op de multi-level 
aanpak. In onze grensregio ligt de focus op de 
implementatie van de bestuurlijke intentieverklaring 
Grensoverschrijdende Klimaatadaptatie, die in maart 
2021 is ondertekend. Doel is om medio 2023 een 
projectvoorstel in te dienen bij Interreg in het kader 
van programma VI. In de internationale gremia staan 
de afstemming van maatregelen met het oog op het 
tijdig voldoen aan de KRW-doelen en verbeteracties op 
het gebied van waterveiligheid centraal. Ook de 
watergovernance vraagt aandacht. 
Intern is een traject gestart om kansen die uit de 
grensoverschrijdende samenwerking voortvloeien 
beter in de organisatie te borgen.   

  

20 
Internationale 
samenwerking 

4.5 Agenda internationale 
samenwerking 2020 

Nettie Aarnink In uitvoering 

Nieuwe agenda 2021-2026 is vastgesteld in het AB van 
februari 2021. De uitvoering ondervindt vertraging 
door de corona pandemie. Het is de verwachting dat 
er, ondanks de vertraging, nog voldoende resultaat 
geboekt kan worden om de doelen van de Blue Deal te 
realiseren.   

  

5. Organisatie 

21 
Werken volgens de 
omgevingswet 

5.1 watervisie opgesteld 2020 Hans van Agteren Gereed 
Watervisie is in april 2021 vastgesteld door het AB. 
Waterbeheerplan is in december 2021 vastgesteld 

  

22 Assetmanagement 
5.2 werkwijze geïmplementeerd 
2023 

Hans van Agteren In uitvoering 

AB heeft  de bestuurlijke opdracht vastgesteld. 
Strategisch assetmanagementplan (SAMP) is 
vastgesteld door het AB op 14 april 2021. Verdere 
uitwerking loopt.Risico: benodigde informatie bij 
implementatie van de werkwijze  

  

23 Vergroten 
realisatiekracht en 
aanpassingsvermog
en 

5.3 Manier van werken en 
Werkomgeving verbeteren 

Stefan Kuks In uitvoering 

Modernisering huisvesting en ICT wordt opgeleverd 
eind 2022. De organisatie heeft een ontwikkelplan 
voor vergroten strategisch vermogen en vergroten 
realisatiekracht. 

Oplevering eind 2022 door 
tekort capaciteit 
aannemer/levering materialen 

24 
5.4 Participatiebanen realiseren in 
personeelsbestand 

Stefan Kuks In uitvoering 
Bij vaststelling MJV 2022-2031 is de ambitie 
vastgesteld voor +2 extra participatiebanen als impuls 
en daarnaast 10% van de vacatures.  

  

6. Financieel 
beleid  

25 
Implementeren 
Duurzaam 
Financieel Beleid 

6.1 Implementeren financiële 
maatregelen 

Wim Stegeman In uitvoering 

Herijking 10-jarig investeringsprogramma is vastgesteld 
bij vaststelling MJV 2022-2031; voorstellen taakstelling 
vastgesteld met doorvertaling in exploitatiebegroting 
2021 e.v.; dividendbeleid is ontwikkeld; visie op schuld 
nog uit te voeren in 2022.  
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In deze paragraaf wordt in één oogopslag een overzicht gegeven van de indicatoren per programma. Een uitgebreide toelichting op de realisatie van de programma-
indicatoren is opgenomen in hoofdstuk 4. Tevens zijn de financiële indicatoren uit de PB 2021-2024 opgenomen. Deze worden toegelicht in de paragrafen van hoofdstuk 5. 
 

 
 
      
 
 
     
 
 
 
    
 
 
 
  

 3.2 Indicatoren programma's 
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Het financieel beleid is geen geïsoleerd beleid, maar dient in samenhang gezien te worden met de taken en opgaven van het waterschap. De financiën van een waterschap 
staan niet op zichzelf, maar zijn een afgeleide van de taken. De doelstellingen van het waterschap, wat het wil bereiken en wat het daarvoor doet, heeft invloed op hoe het 
er financieel voor staat en wat het betekent op de belastingontwikkeling in het gebied. In onderstaande raderwerk wordt dit verbeeld. 
 

 
 
Hierna geven wij de indicatoren weer die voortkomen uit het kader van duurzaam financieel beleid. Deze zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat wij de (wettelijke) taken 
en opgaven verrichten: 
1. binnen een structureel sluitende exploitatiebegroting;  
2. met een bestendig investeringsvolume;  
3. met een aanvaardbare schuldpositie;  
4. tegen een maatschappelijk aanvaardbare lastendruk voor huishoudens en bedrijven;  
5. en voldoende reserves in relatie tot het risicoprofiel;  
6. waarbij dit wordt beschouwd over een periode van tien jaar. 

 

Bedragen in miljoenen  euro's (tenzij anders vermeld) JR 2020 B 2021 
(primitief) 

BVR 2021 JR 2021 

  

Indicator         

Taakstelling 0,0 1,0 1,0 1,0 

Netto investeringsvolume 57,0 57,7 52,6 47,1 

Absolute netto schuld 462,2 499,0 487,6 473,8 

Relatieve netto schuld 368% 389% 373% 359% 

Absolute omvang kapitaallasten 41,8 42,4 42,4 43,7 

Relatieve omvang kapitaallasten 29,1% 28,3% 28,4% 30,1% 

Gemiddelde jaarlijkse lastendrukontwikkeling huishoudens en bedrijven (in % t.o.v. voorgaand begrotingsjaar) 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 

Weerstandsvermogen (ratio) 1,2 1,2 1,2 1,2 

 3.3 Indicatoren Duurzaam Financieel beleid 
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Dit hoofdstuk gaat per programma in op het doelbereik van 2021 van de belangrijkste onderwerpen. Daarnaast wordt per programma op hoofdlijnen inzicht gegeven in de 
besteding van de financiële middelen.  
 
De programma’s worden gespiegeld aan de doelenbomen uit de programmabegroting 2021. Begin 2021 werd geconstateerd dat in de doelenbomen beheer op orde 
onvoldoende naar voren kwam, omdat dit verspreid was over verschillende thema’s. Sinds de MJV 2022-2031 en dus ook in de programmabegroting 2022 is daarom een 
specifiek thema “Infrastructuur op orde” toegevoegd. Voor de beschreven activiteiten maakt deze herschikking geen verschil. 
  

 4 De programma's 
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Bovenstaande doelenboom is opgenomen in de begroting van 2021. De wit gekleurde einddoelen vergen nog nadere uitwerking de komende jaren.  
Hieronder wordt beschreven hoe het programma watersysteem in 2021 heeft gepresteerd. 

 4.1 Programma Watersysteem: wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
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Inleiding 
Het jaar 2021 werd voor het tweede jaar op rij gekenmerkt door gevolgen van de COVID-19 pandemie. Dit heeft in een aantal gevallen gezorgd voor vertraging qua 
inspanningen op het doelbereik zonder dat einddoelen op dit moment veranderen. Dit jaarverslag spiegelt aan de programmabegroting van 2021. Bij de bestuurlijke 
voortgangsrapportage (BVR) van afgelopen najaar is deze programmabegroting geactualiseerd en bijgesteld. We constateren dat er spanning bestaat op het behalen van de 
doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) eind 2027. Dit heeft zowel te maken met de doorlooptijd van gebiedsprocessen als het tijdig beschikbaar hebben van de 
benodigde capaciteit van de daartoe geprogrammeerde investeringen. 
Het zomerseizoen was minder droog dan de afgelopen jaren. Het IPCC rapport uit augustus 2021 en een nadere duiding daarvan in het Klimaatsignaal'21 van het KNMI gaf 
aan dat de winter in Nederland natter en de zomerneerslag grilliger gaat worden. We zullen vaker te maken krijgen met droogte en extreme neerslag. De extreme 
wateroverlast van afgelopen juli in Limburg was daar een voorbeeld van. Met onze werkzaamheden aan een veilig en robuust watersysteem maken we ons beheergebied 
bestendiger voor dit soort extremen. Hieronder gaan we daar per thema wat dieper op in. 
In de in 2021 uitgevoerde investeringsprojecten is vertraging opgetreden door de pandemie, gebiedsprocessen en juridische procedures. Daarnaast hebben we uitvoering 
gegeven aan onze reguliere activiteiten. Het financiële voordeel in de exploitatie is grotendeels incidenteel. Alleen een geplande vervanging van een meetsysteem is naar 
2022 uitgesteld. 
 
Klimaat  
Het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) voor de periode 2016-2021 is eind 2021 succesvol afgerond. Vanuit het programma hebben we ruim 11.000 
hectare van ons beheergebied klimaatbestendiger ingericht. Uit een nadere beschouwing van de in deze periode uitgevoerde projecten door het waterschap blijkt dat het 
werkelijke volume aan uitgevoerde zoetwatermaatregelen groter geweest is dan in dit eerste ZON-Werkprogramma en bijbehorende bestuursovereenkomst is 
afgesproken. Daarnaast hebben we als waterschap ook onze partners, i.c. de landbouwsector en de natuur- en terreinbeheerders (TBO’s), in deze periode meegeholpen in 
het realiseren van hun aandeel in het ZON-werkprogramma. De landbouw via het LOP/DAW-spoor, waardoor per saldo meer kwantiteitsmaatregelen zoals 
landbouwstuwtjes gerealiseerd konden worden, en de TBO’s via de financiële en inhoudelijke ondersteuning bij 35 ZON-projecten (‘ZON-TBO’). Het areaal van het 
beheergebied waarin aan klimaatrobuustheid gewerkt is, is daarmee omvangrijker dan de ruim 11.000 hectare van alleen de waterschapsprojecten. In 2022 start het 
tweede ZON programma voor de periode 2022-2027. De uitvoering van het 1e werkprogramma heeft geleerd dat de zoetwateropgave ook steeds meer gebiedsgericht 
aangevlogen moet worden. Dat is ook de reden dat het waterschap in het tweede werkprogramma onder andere het HOP-programma (Haarvaten op Peil) als onderdeel 
van de zoetwateropgave heeft opgenomen. Hierbij wordt, met name in de kleinere haarvaten waar zowel landbouw als natuur als gebruiksfuncties aanwezig zijn, gewerkt 
aan droogtebestrijding als onderdeel van de zoetwaterbeschikbaarheid. 
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Voor de kaders van regulier peilbeheer is een methodiek ontwikkeld om invulling te geven aan een actiepunt uit ons waterbeheerplan, oftewel ontwikkel een kader voor 
peilbeheer. Op een pragmatische manier is dit door middel van interviews in kaart gebracht. De uitkomsten laten zien dat de impact van beleidswijzigingen op het werk van 
onze peilbeheerders een zorg kan zijn, maar ook kansen oplevert. Voornaamste uitkomsten zijn dat we meer onderwerpen terug moeten brengen naar huidige 
overlegstructuren en werkprocessen, zoals de peilbeheeroverleggen en de Assetmanagement-overleggen. Dit helpt mede om geluiden van de werkvloer meer naar het 
programmaplan van o.a. het thema Klimaat te brengen.  
 
De NBW toetsing is opgeleverd en er is een overzicht van de aandachtspunten in het gehele gebied gemaakt. Deze aandachtpunten worden op dit moment nader 
onderzocht en zo nodig middels exploitatie- of investeringsprojecten opgepakt. 
Ten aanzien van DPRA zijn de risicodialogen door de corona-maatregelen vertraagd. Het bleek niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren om de stresstesten te 
bespreken. Het online voeren van dit soort gesprekken is niet wenselijk. De gesprekken worden opgepakt zodra de situatie dat weer toelaat.  
 
Waterkwaliteit 
In de factsheets van het Stroomgebiedsbeheerplan is per waterlichaam vastgelegd welke maatregelen we gaan treffen om te voldoen aan de waterkwaliteitseisen van het 
watersysteem. Eén van de belangrijkste maatregelen is het herinrichten van watergangen conform de principes van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Ook in 2021 is er volop 
gewerkt aan de KRW opgave in het watersysteem. In het Vecht gebied werden onder andere de projecten Rheezermaten en Karshoek-Stegeren opgeleverd. In het Dinkel 
gebied de eerste kilometers van de Boven Dinkel (in combinatie met de Natura 2000 opgave) en een deel van de Glanerbeek. Andere projecten zoals in het Regge gebied 
Archemermaten en Pelmolen, in Zuidoost Drenthe het Nieuwe Drostendiep en in het Dinkelgebied de Ruenbergerbeek zijn vergevorderd in de voorbereiding. Hiermee is in 
2021 14,6 kilometer waterlichaam KRW-proof ingericht. Daarnaast zijn nog twee vistrappen gerealiseerd. Bij de begroting werd rekening gehouden met 23 kilometer en 10 
vistrappen in 2021. Met name bij de Glanerbeek heeft de grensoverschrijdende afstemming voor vertraging gezorgd, zodat nog niet alle in 2021 geplande kilometers en 
vistrappen gerealiseerd konden worden. De voorbereiding van de Ruenbergerbeek heeft vertraging opgelopen vanwege het onderzoek naar de aanwezigheid van puin. 
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De afgelopen periode is onder andere door de Provincie als toezichthouder de vraag gesteld wat er nodig is om alle KRW doelstellingen binnen het programma 
watersysteem in 2027 te realiseren. In de meerjarenverkenning 2023-2032 worden de hiervoor benodigde middelen en overige randvoorwaarden in kaart gebracht.  
 
Het monitoringsresultaat van de KRW leverde op dat 31 van onze 49 waterlichamen bij de toetsing in 2021 voldoen aan de doelen voor stikstof en/of fosfor. Bij de 
kwaliteitselementen voor biologie voldoen 9 waterlichamen aan alle hiertoe aangemerkte doelstellingen. Voor macrofauna of waterplanten voldoen circa 30 
waterlichamen. Specifiek voor vismigratie is het belangrijk dat een geheel traject vrij is van knelpunten. Een aantal passages laag in het systeem moeten nog aangepast 
worden, zodat daarvan in een eventueel reeds knelpuntvrij bovenstrooms gebied ook geprofiteerd kan worden. 
 
In 2021 is de beleidslijn bronaanpak vastgesteld en zijn er stappen gezet in het meer gebiedsgericht monitoren. Als gevolg van de twee lockdowns in 2021 hebben we hier 
echter niet de stappen in kunnen zetten die beoogd waren en hebben we onze planning moeten temporiseren.  
 
Binnen het project DuurSaam Glashelder zijn niet de resultaten bereikt die waren beoogd. Om de waterkwaliteit te verbeteren is langdurige inspanning en toezicht 
benodigd. Hiertoe wordt intensiever ingezet op de gebiedsgerichte monitoring op afvalwater uit de glastuinbouw om lozingen op te sporen. In 2022 wordt hier door 
Vechtstromen intensief op ingezet, waarbij we in lijn met DuurSaam Glashelder samen met de sector tot een verbetering van de waterkwaliteit in het gebied willen komen. 
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In 2021 is ook in de industrie gestart met gebiedsgerichte monitoring. De pilot effectief toezicht Bruchterbeek is eind 2021 afgerond en heeft aangetoond dat de 
waterkwaliteit hier niet op orde is. De hoge concentratie van stikstof is met name toe te wijzen aan uitspoeling van nitraat uit de bodem in het relatief hooggelegen gebied. 
De hogere stikstofwaarden worden daardoor ook gemeten in het meer benedenstroomse deel van de beek. Er hebben zich weinig incidenten voorgedaan gedurende het 
project. Dit blijkt uit de gegevens van de periodieke bemonstering en continue metingen. Vanwege de geldende coronamaatregelen, de monsteranalyses en de 
meetgegevens zijn er minder bedrijfscontroles uitgevoerd dan vooraf verwacht. Onder regie van de thematrekker Waterkwaliteit wordt besproken of en op welke wijze een 
vervolg wordt kan worden gegeven aan verbetering van de waterkwaliteit in dit gebied. Parallel daaraan wordt in 2022 ingezet op effectief toezicht rondom het 
Bargermeer. 
 
Duurzaamheid 
Afgelopen juni is de uitvoeringsagenda voor de vergroeningsstrategie vastgesteld. In het laatste kwartaal van 2021 zijn o.a. takkenrillen aangelegd, nestkastjes opgehangen, 
stroken ingeplant met nectarrijke bomen en struiken, otterholts geplaatst en bijdrage aan faunapassages verstrekt.   
 
In 2021 is een leidraad opgesteld over de afzet van ons maaisel in de landbouw. Er bestaat nog een spanningsveld tussen de uiteindelijke ambitie en wat in de praktijk 
haalbaar is. De eerste stappen zijn echter gezet en leveren een aantal voordelen op: het maaisel verhoogt de vruchtbaarheid van de bodem en het draagt bij aan de 
waterkwaliteit. Een goede bodem houdt meer vocht vast, wat goed is voor bodemorganismes. Dit bevordert composterings- en fermentatieprocessen. Aangezien het 
maaisel lokaal afgezet wordt, zijn er bovendien minder transportbewegingen nodig. 
 
Verder is er in diverse Natura 2000 gebieden aan de realisatie van de wateropgaven voor de KRW gewerkt. 
 
Organisatie 
Het afgelopen jaar zijn er diverse kunstwerken (stuwen en gemalen) gerenoveerd, al dan niet in bouwteam verband. Onder ander de Orveltersluis, Zwindersesluis,  
Vossebeltsluis en een vistrap in de Azelerbeek nabij de Noordmolen zijn compleet gerenoveerd en aangepast. Deze laatste mede in het kader van de KRW opgave onder het 
thema waterkwaliteit. De normbepaling van de overige keringen is opgeleverd via een pilot met twee keringen en wordt op dit moment over de resterende overige 
keringen uitgerold. 
 
De doorontwikkeling binnen assetmanagement heeft vorm gekregen met de toepassing van de principes voor assetmanagement voor de gemalen en een nagenoeg 
afgeronde uitwerking hiervan voor stuwen. We hebben de asset management werkwijze dit jaar met succes weten toe te passen bij het vraagstuk over de aandrijving van 
de Vecht stuwen. Hiermee is een techniek gekozen die niet alleen een kostenvoordeel tot resultaat heeft, maar waarmee we de prestaties zo hoog en de risico’s zo laag 
mogelijk houden. 
 
In 2019 is de bestrijdingsstrategie muskusratten gewijzigd van ‘onder controle’ naar ‘terugdringen tot aan de landsgrens’. Daar zijn ook in 2021 door Vechtstromen goede 
stappen in gezet. Er zijn landelijke scenario’s uitgewerkt voor de invoering van de bekostiging van de solidariteitsfinanciering muskusratten en de kosten voor de 
beverratbestrijding. 
 
In het kader van het opgestelde baggerplan en de uitgevoerde inspecties zijn in 2021 diverse watergangen en vijvers gebaggerd, zoals de Hammerwetering, een deel van 
het kanaal Almelo Nordhorn, oeverinrichting Glanerbrug en Haaksbergen. Met deze werkzaamheden zijn de watergangen en vijvers weer op diepte gebracht. 
Op basis van het beschoeiingsprogramma is verder gewerkt aan de oeverinrichting van de Lutterhoofdwijk en is de beschoeiing van de Dommerswijk bij De Krim vervangen.   
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Netto lasten van het programma 
De netto lasten voor het programma Watersysteem bedragen bij het jaarverslag 2021 € 56,9 miljoen. Ten opzichte van het bestuurlijk voortgangsrapport (BVR) 2021 vallen 
de netto lasten daarmee op een begroting van € 58,8 miljoen uiteindelijk € 1,8 miljoen  (3,2%) lager uit, bestaande uit lagere directe kosten (€ 1,1 miljoen) en lagere 
indirecte kosten (€ 0,7 miljoen).  
 
Het voordeel op de directe kosten bedraagt € 958.000 (€ 1,562 miljoen voordelen en € 604.000 nadelen). Hieronder zijn de voor- en nadelen weergegeven:  
  
Voordelen op de directe kosten (€ 1,724 miljoen)  

 Lagere afrekening voor het peilbeheer Drentse kanalen, door minder energie en beheer-/onderhoudskosten (€ 111.000) 

 Niet volledig benodigde gereserveerde budgetten voor inlaatkosten in verband met de droogtejaren 2018/2019 (€ 287.000) 

 Hogere opbrengst dan geraamd uit de veiling verkoop van eigen materieel (€ 197.000) 

 Lagere algemene kosten, bijdragen dan geraamd waaronder aan bodemdaling Emmen (€ 117.000) 

 Per saldo een voordeel van een aantal kleinere posten binnen onderhoud waterlopen, zoals afvalverwijdering, schadevergoeding en vergroening (€ 111.000)   

 Per saldo een voordeel binnen het totale budget voor onderhoud binnen de beheergebieden door tekorten op bestrijding exoten en afvoer maaisel aan de ene 
kant en voordelen op beplanten en snoeien, grondwerk en maaien bestekken aan de andere kant (€ 235.000) 

 Een hogere bijdrage van de UvW mura- vangsten (€ 82.000)  

 Onderbesteding op het Werkplan Groot Onderhoud Kunstwerken (GOK) doordat besloten is een meetnet niet in 2021 te vervangen (€ 139.000) 

 Boekwinsten uit verkoop van strategische gronden en verkoop kleine gronden (€ 162.000) 

 Voordeel door het niet inzetten van de post Onvoorzien (€ 283.000) 
 
Nadelen op directe kosten (€ 604.000) 

 Hogere bijdrage over 2021 voor HWBP (€ 519.000) 

 Nadelen lager dan € 50.000 per geval op verschillende activiteiten, kosten derden en onderzoekskosten (€ 85.000) 
 
Voordelen op indirecte kosten (€ 0,7 miljoen).  
De indirecte kosten zijn de aan de programma's toegerekende overheadkosten en decentrale personeelskosten. Dat is een verzameling van algemene kosten die het 
waterschap maakt om het werk te faciliteren (bijvoorbeeld ICT voorzieningen, interne faciliteiten, huisvestingskosten, personeelskosten en personeelsbeleid). In de 
paragraaf bedrijfsvoering is een overzicht opgenomen. Deze indirecte kosten maken onderdeel uit van de netto-kosten per programma. Het voordeel op de indirecte kosten 
dat aan het programma Watersysteem wordt toegerekend is € 0,7 miljoen.   
  

 Programma Watersysteem: wat heeft het gekost? 
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Investeringen programma Watersysteem 
 
Het programma watersysteem heeft in 2021 totaal € 17,8 miljoen netto geïnvesteerd. Dat is bijna 5% lager dan de prognose bij de BVR, en 11% lager dan het niveau van de 
begroting 2021. Een aantal investeringsprojecten heeft hinder ondervonden van de geldende corona-maatregelen. Dit heeft met name te maken met het niet of maar 
mondjesmaat kunnen organiseren van fysieke bijeenkomsten rondom participatie. Dit vertaalt zich op dit moment nog niet in de netto realisatiecijfers, omdat er ten 
opzichte van de begroting meer subsidie is ontvangen dan waar voorzichtigheidshalve rekening mee gehouden was. 
 

Netto Investeringen Watersysteem 
JR 2020 B 2021 MJV 2021 BVR 2021 JR 2021 

(bedragen in miljoenen €) 

Netto investeringen vóór subsidie 23,8 30,7 30,7 26,1 24,5 

-/- subsidies -3,5 -10,6 -8,3 -7,4 -6,7 

Netto investeringen  20,3 20,1 22,4 18,7 17,8 
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Toelichting 
In bovenstaande taartdiagram en onderstaande tabel zijn de grootste investeringen in 2021 binnen het programma watersysteem weergegeven. Ten opzichte van de 
begroting zijn er een aantal afwijkingen. Ten opzichte van de BVR lopen de uitgaven voor baggeren en beschoeien ca. € 0,5 miljoen achter door onder andere de 
innovatieve manier van beschoeiing in het Afwateringskanaal en de daarmee extra tijd die benodigd was in de aanbestedingsfase. In de Dinkelprojecten is netto ca. € 0,5 
miljoen meer gerealiseerd. Dit betreft voor het overgrote deel een grondaankoop die eerder is gedaan dan gedacht. Project Ossehaar is een paar maanden later tot 
uitvoering gekomen dan initieel gepland en wordt begin 2022 afgerond. De POP3 subsidie voor Reggemozaïek werd in november vastgesteld. Er is een hoger bedrag 
ontvangen dan waarmee voorzichtigheidshalve rekening gehouden was.  
 

Netto investeringen projecten JR 2020 B 2021 MJV 2021 BVR 2021 JR 2021 

(bedragen in miljoenen €)           
Kunstwerken 5,1 6,2 7,0 5,9 6,5 

Baggeren en beschoeien 3,0 3,0 3,5 3,8 3,3 

Vechtprojecten 4,3 1,8 2,4 1,9 2,4 

Dinkelprojecten 1,7 1,6 1,8 2,1 2,1 

Nieuwe Drostendiep 0,4 1,0 0,5 0,2 0,3 

Beken Hengelo 0,7 1,0 0,9 0,4 0,3 
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Ossehaar 0,0 0,8 1,0 1,0 0,5 

Reggeprojecten 0,6 0,8 0,4 -0,3 -1,6 

Wendel Wierdense Aa 0,0 0,4 0,6 0,6 0,4 

Elsbeek 0,2 -0,4 0,1 0,1 0,1 

Glanerbeek 0,2 0,2 0,6 0,3 0,3 

Overig 4,1 3,6 3,4 2,7 3,2 

Netto investeringen 20,3 20,0 22,2 18,7 17,8 
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Een blauw groene toekomst, waaraan iedereen kan meedoen.
Programma waterketen

Eind 2024 zijn er 
geen verruimde 

maatwerkbesluiten 
meer voor rwzi ‘s  
die op kwetsbaar 

water lozen

In 2022 wordt 
een besluit 

genomen over de 
winning van 

Kaumera

In 2021 is het plan 
voor de uitrol van 
assetmanagement 
vastgesteld en in 

uitvoering

We werken 
samen om meer 

kennis te 
ontwikkelen over 

verwijderen 
microverontrei-

niging (2.3)

Vernieuwen rwzi Vriezenveen (Beheer op orde en Activiteitenbesluit);
Voorbereiden aanpassing rwzi Ootmarsum (Beheer op orde, Activiteitenbesluit en KRW);
Voorbereiden vernieuwing rwzi Tubbergen (Beheer op orde, Activiteitenbesluit en KRW);
Voorbereiding van de aanpassing van de waterlijn Emmen (Beheer op orde);
Samenwerken aan het realiseren van een pilot installatie voor verwijdering van microverontreiniging 
Onderzoek vaststellen van normen of het  gebruiken van streefwaarden voor KRW toetsing effluent;
De voorbereiding en deels realisatie van de elektrische renovatie van  de rwzi’s Goor
Realisatie van de renovatie van 5  rioolgemalen;
Vernieuwing van de persleiding Emmen.
Opstellen prognosebladen en optimalisatiestudies met gemeenten voor twee toekomstige 
verbeteringsprojecten.

Definiëren welke CO2 component wordt 
meegenomen in de bepaling van de ambities;

Verdieping in welke mate en hoe we zelf 
energie willen opwekken;

Aanleg aanvullende zonnevelden;

Ontwikkelen beleidskader inzet thermische 
energie;

Uitwerken en implementeren vergroenings-
strategie rwzi terreinen door inzaaien en 
stimuleren biodiversiteit.
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Waterkwaliteit Duurzaamheid Organisatie

We bereiken CO2 
neutraliteit in 

2050 (3.3)

We werken 
binnen circulaire 

economie aan 
meer 

grondstoffen 
terugwinning 

(3.5)

We brengen en 
houden de 

installaties  in 
veiliger, 

effectievere en 
efficiëntere  

toestand (5.2) 

De informatie over 
het functioneren 

van de installaties is 
in 2023 op orde om 
assetmanagement 
te implementeren 

(5.2)

In 2021 is het 
maatregelenpak-

ket KRW op 
RWZI’s

vastgesteld 

In 2021 bepalen 
we welke  

maatregelen we  
zelf voor 

energieopwekking  
willen uitvoeren

Eind 2021 is 
duidelijk via 

welke route we 
fosfaat gaan 

terugwinnen uit 
asresten van slib

In 2023  is  het 
raamcontract voor 
de nieuwe proces-

automatisering  (PA) 
aanbesteed en 

gereed voor uitrol

Uitrollen programma-
plan Sturing 
Waterketen en PA

Centrale Regiekamer 
1.0 invoeren;

Aanbesteding pilot 
procesautomatisering 
in voorbereiding;

Uitvoeren discrepantie-
onderzoek Almelo;

Tot een andere 
indicator gereed is: 
Gebiedsrendement  

verwijdering  
stikstof > 85 % 
fosfaat > 83%

In 2024 wordt het 
vanuit 

assetmanagement 
noodzakelijke 

werkprogramma 
gerealiseerd 

In 2032 is het 
maatregelenpak-

ket KRW op 
RWZI’s uitgevoerd 

en voldoen de 
installaties aan de 

norm (2.1)

Alle installaties 
voldoen vanaf 

2027 minimaal aan 
de eisen uit het  

Activiteitenbesluit  
(2.2)

In 2021 werken 
we samen aan het 

realiseren van 1 
pilotinstallatie 
voor verwijde-
ring van micro-
verontreiniging

In 2021 is het 
maatregelenpak-

ket KRW op 
RWZI’s

vastgesteld 

In 2024 zijn bij 5 
rwzi’s waar 

maatregelen zijn 
voorzien, deze 

gereed of in 
uitvoering 

In 2024 bereiden 
we de aanleg 

voor van 2 
installaties  voor 
verwijdering van 

micro’s

In 2021 is een 
globaal overzicht 

gereed van 
toekomstige 

investeringen in 
beheer op orde

In  2030 komt onze 
CO2 reductie  

overeen met  de 
reductie bij 100% 

energieneutraliteit

 4.2 Programma Waterketen: wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
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Inleiding 
Het programma waterketen draagt vooral bij aan het bereiken van een goede waterkwaliteit en minimale slibafvoer door de zuiveringen, gemalen, persleidingen en de 
slibverwerking in goede toestand te houden. Dit noemen we Infrastructuur op orde. Het zuiveren van afvalwater kost veel energie, maar in de waterketen zijn er ook veel 
mogelijkheden om energie op te wekken. Daarom wordt binnen het programma waterketen ook specifiek stilgestaan bij de energiecomponent van het duurzaamheidsdoel. 
Voorts is in het hele zuiveringsproces een goede organisatie van vele soorten informatie van bijzonder belang. 
Dit jaarverslag spiegelt aan de doelen die zijn beschreven in de programmabegroting 2021 en zijn bijgesteld in het bestuurlijk voortgangsrapport (BVR) 2021. Ondanks dat 
de realisatie van de investeringen wat achter is gebleven, wordt dit voor de doelrealisatie 2021 niet zichtbaar omdat vrijwel alle doelen van waterketen een lange 
doorlooptijd kennen. Er ontstaat wel spanning om de doelen in de jaren t/m 2027 te halen. Deze spanning bestaat uit een grote assetmanagement opgave om de 
installaties op orde te brengen en te houden en mogelijk toekomstige extra opgaven (Groeifonds, versnellen KRW).  
De operationele resultaten van de zuiveringen blijven voldoen aan de bestuurlijk gewenste verwijderingsrendementen. 
Qua energieneutraliteit wordt een grote stap vooruit gezet door de realisatie van de zonnevelden én een ander systematiek qua berekenen. Dit wordt verder in deze 
paragraaf onder de kop Duurzaamheid uitgebreider beschreven. 
 
Waterkwaliteit 
Het doel is om alle 23 rwzi’s in 2027 te laten voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit en voor 13 rwzi’s de hogere KRW kwaliteit te bereiken in 2032.  
 
Opgave RWZi’s laten voldoen aan de KRW 
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Voor het waterbeheerprogramma 2022-2027 is een voorkeursvolgorde bepaald wanneer de rwzi’s de KRW-kwaliteit gaan leveren. Voor de zuiveringen in Enschede, 
Hengelo en Haaksbergen is aangegeven dat deze na 2027 worden aangepakt. Met de voorgestelde volgorde kan optimaal werk met werk worden gemaakt door 
noodzakelijke renovaties van zuiveringen te combineren met de KRW aanpak.  
 
Begin 2021 is de vernieuwing van de RWZI Almelo-Vissedijk in gebruik genomen. Deze levert nu de gewenste KRW-effluentkwaliteit en voldoet daarmee ook aan de eisen 
van het Activiteitenbesluit. Eind 2021 is een start gemaakt met de uitvoering van de aanpassing van de RWZI Ootmarsum. Voor de RWZI Tubbergen is in 2021 een 
systeemkeuze voor de vernieuwing gemaakt en bestuurlijk vastgesteld. De RWZI Tubbergen wordt volgens het Nereda-principe gebouwd. In 2024/2025 zal het effect zijn 
dat deze twee RWZI’s  voldoen aan de KRW en ook geen maatwerkbesluit nodig hebben. Eind 2021 is gevraagd wat nodig is om toch alle rwzi’s al eind 2027 KRW-gereed te 
hebben. In het kader van de meerjarenverkenning 2023-2032 worden de bevindingen rondom deze vraag ingebracht als af te wegen voor nadere bestuurlijke 
besluitvorming.  Onderwerp van studie is daarbij ook welke kwaliteit precies moet worden nagestreefd en of dat harde normen worden of streefwaarden. 
 
 
Opgave Streven geen maatwerkbesluiten meer voor effluent RWZI's 
 

 
 
De vernieuwing van de RWZI Almelo-Vissedijk die begin 2021 is afgerond, leidt tot een effluentkwaliteit waarbij het maatwerkbesluit niet hoeft te worden verlengd. De 
nieuwbouw van de RWZI Vriezenveen is in 2021 volop in uitvoering en zal eind 2022 gereedkomen. Omdat de vergunning uitgaat van een jaargemiddelde lozing, kan het 
maatwerkbesluit voor RWZI Vriezenveen pas per eind 2023 vervallen en niet per eind 2022.  
Voor de RWZI Emmen is in 2020 onderzoek gedaan welke grote aanpassingen in de beluchting nodig zijn om de rwzi toekomstbestendig te maken, waarbij ook het 
maatwerkbesluit kan vervallen. De resultaten van dat onderzoek lieten een pakket aan maatregelen zien met een opgave die voor de kortere termijn boven de financiële 
mogelijkheden uitsteeg en waarvoor bovendien nog een nadere afweging van assetmanagementprincipes plaats moet hebben. Daarom is als tussenoplossing in 2021 in 
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eerste instantie gestart met het vervangen van de membranen van de beluchtingselementen. In de eerste helft van 2022 wordt de grootschalige aanpak nader gewogen en 
bezien of we verantwoord het vervangen van onderdelen enkele jaren uit kunnen stellen. Wanneer de vervanging van de membranen voldoet, kan het maatwerkvoorschrift 
vervallen. Hier zal in het najaar van 2022 een goed beeld over zijn.  
In 2021 is ook de renovatie van de beluchting van de RWZI Hengelo voorbereid. Daarbij is door o.a. de lastige samenwerking in coronatijd en capaciteitsknelpunten de 
uitvoering vertraagd, waardoor een tijdelijke verlenging van het maatwerkbesluit tot 1 maart 2024 onoverkomelijk bleek. 
Voor de zuiveringskringen Hardenberg en Denekamp is opdracht gegeven om de prognosebladen te actualiseren zodat de aanstaande renovatie met de juiste 
basisinformatie van start kan gaan. Deze maken deel uit van een inhaalslag die in 2021 is gestart, waarbij in totaal voor 6 zuiveringskringen prognosebladen worden 
opgesteld (Hengelo, Ootmarsum, Losser en Nijverdal). 
 
Opgave Gebiedsrendement stikstof en fosfaat 
 

 
 
Naast eisen per RWZI (Activiteitenbesluit) die aanleiding kunnen geven tot renovaties of vernieuwingen, wordt ook gestuurd op het gewogen gemiddelde van de 
effluentkwaliteit voor alle RWZI's. Dat leidt tot het zogenaamde gebiedsrendement. De aandacht ligt logischerwijs vaak op de grootschalige vernieuwingen, maar voor het 
bereiken van een goed gebiedsrendement is inzet van alle operators en onderhoudstechnici met hun ondersteuning van cruciaal belang. Ook in 2021 heeft die inzet weer 
geleid tot een gebiedsrendement dat boven de wettelijke norm ligt. Bij de BVR 2021 werd de fosfaatverwijdering nog geprognosticeerd op 89%, terwijl deze in het 
jaarverslag 2021 op 87(,4) % uitkomt. Een storing met een afsluiter op de rwzi Enschede heeft deze afwijking veroorzaakt en vanwege het relatief grote aandeel van deze 
grote zuivering op het gebiedsrendement is er een substantieel effect. 
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Voor de stap naar een hogere (KRW) effluentkwaliteit is essentieel dat de huidige zuiveringen in de basis goed blijven presteren door de installaties op orde te houden en 
daarbij, via de filosofie van assetmanagement, de balans in prestaties, risico’s en kosten vast te houden. In 2021 zijn hiertoe ook weer de nodige vervangingsinvesteringen 
en onderhoudsplannen uitgevoerd. Voor wat betreft onderhoud is een gedeelte niet uitgevoerd, vanwege enerzijds werkdruk en anderzijds de marktsituatie. Dit zal in 2022 
in ieder geval prioritair worden opgepakt. Naast de autonome ontwikkelingen wordt voor verschillende rwzi’s gevraagd wat de mogelijkheden zijn om extra industrieel 
afvalwater te kunnen ontvangen. Hiervoor wordt het vastgestelde afwegingskader gebruikt. De belangrijkste ontwikkeling op dit punt is het samenwerken om te 
onderzoeken hoe de beluchting van de RWZI Dedemsvaart kan worden aangepast ten behoeve van extra afvalwateraanbod. 
Aan de zuiveringskringen Almelo-Sumpel en Almelo-Vissedijk is in 2021 een discrepantieonderzoek uitgevoerd om te zorgen dat de op te leggen heffing zo goed mogelijk 
aansluit bij de werkelijke belasting van de zuiveringen. 
 
Opgave Samenwerken om meer kennis te ontwikkelen over het verwijderen van microverontreiniging 
 
In 2021 is het project BODAC (biologische actieve koolfiltratie met extra zuurstofdosering) gestart om op de Puurwaterfabriek in Emmen onderzoek te doen naar de 
processen waarmee nu al succesvol microverontreinigingen en medicijnresten worden verwijderd. Op de RWZI Enschede wordt gewerkt aan de technologische 
ontwikkeling van nieuwe technieken voor de verwijdering van microverontreiniging. De pilot die ook op de RWZI Enschede zou worden gestart met nanofiltratie en 
nageschakelde UV-techniek is afgeblazen omdat er geen overeenstemming kon worden bereikt over een gezamenlijke financiering. 
 
Duurzaamheid 
Opgave We werken aan een lagere CO2 footprint door meer duurzaam opgewekte energie 
 

 
*  Door een wijziging in de berekeningssystematiek vanaf 2021 is onze energieneutraliteit circa 10% hoger naast het effect van inspanningen 
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In 2021 is de Energiefabriek Hengelo volop in productie geweest. Daarbij hebben zich nog wel wat aanloopproblemen voorgedaan waarbij niet alle opgewekte biogas goed 
kon worden omgezet in elektriciteit (verstromen). Naast het iets achterblijven van de opwekking is ook het eigen verbruik van de rwzi Hengelo via de 
deelstroombehandeling én de verouderde beluchtingsinstallatie hoger dan gepland uitgekomen. Omdat de verhouding opwekking ten opzichte van verbruik bepalend is 
voor de BTW verrekening is een financieel nadeel voor de investeringen in de Energiefabriek Hengelo ontstaan. Qua energieneutraliteit blijft het effect van het achterblijven 
van eigen opwekking en het hogere verbruik beperkt tot maximaal 2%. Positief is dat de ontwatering van slib door goede procesvoering gunstiger uitvalt dan vooraf 
ingeschat. Dat betekent minder transport van de locatie Hengelo naar de SNB in Moerdijk. Als gevolg van de gestegen energieprijzen valt ook bij SNB de SDE-subsidie in 
2021 fors lager uit. Hierdoor zijn de slibverwerkingskosten voor Vechtstromen, ondanks een lagere slibafzet, toch toegenomen in 2021. 
 
Voor de eigen opwek is in 2021 een grote stap gezet door de aanleg en aansluiting van verschillende zonnevelden. Het financiële rendement van de zonnevelden ligt boven 
de (conservatieve) aanname, hoewel nog enkele knelpunten met de monitoring de aandacht moeten hebben. 
Gerekend volgens de uitgangspunten uit 2020 komt de eigen opwek in 2021 uit op 56 %, waarvan 10% door zonnestroom. Door een gewijzigde berekeningssystematiek 
komt de duurzame eigen opwek in 2021 uit op 66% waarvan bijna 8% door zonnestroom. 
In de zomer van 2021 zijn samen met de gemeenten en provincies de Regionale Energie Strategieën vastgesteld. Voor Vechtstromen wordt conform onze eigen richting 
vooral ingezet op aquathermie, die daarmee de grootste bijdrage moet gaan leveren aan onze energieneutraliteit. 
Uiteraard wordt in projecten en bij vervangingen gestreefd naar energie-efficiënte oplossingen, o.a. door dit als selectiecriterium mee te nemen bij de aanbesteding. 
Over de bijdrage vanuit de waterketen aan de vergroeningsstrategie wordt in programma 3 Besturen en Organiseren gerapporteerd. 
 
Opgave CO2 reductie 
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Over deze indicator wordt conform de klimaatmonitor gerapporteerd. De uitkomsten worden eerst landelijk gevalideerd zodat nu nog geen waarde kan worden gegeven. 
Verder is het blikveld van de klimaatmonitor nu nog beperkt tot scope 1 (directe uitstoot), scope 2 (energie) en scope 3 (overig), waarbij b.v. schadelijke emissies van 
methaan en lachgas nog niet worden meegenomen. De indicator is nu qua tussendoel van 49% in 2030 en einddoel 100% in 2050 gepositioneerd. 
 
Opgave Terugwinning van grondstoffen 
 
Vanuit onze koploperpositie wordt meegewerkt aan het winnen van Kaumera uit korrelslib van de Nereda zuiveringsinstallaties. Kaumera is een bind- en lijmmiddel en 
werkt brandvertragend. Dit zorgt ervoor dat de toepassingsmogelijkheden veelzijdig zijn. We werken met andere waterschappen samen aan businesscases om Kaumera te 
vermarkten. Met Kaumera reduceren we de kosten van slibafvoer naar SNB en ontstaat er op termijn een verdienmodel. 
Onze eindverwerker voor slib (SNB) wordt blijvend gestimuleerd te komen tot daadwerkelijke terugwinning van fosfaat. Na een stagnatie van enkele jaren zijn door SNB-
afspraken gemaakt met bedrijven die fosfaat kunnen terugwinnen uit de verbrandingsassen van het zuiveringsslib. De verwachting is dat in 2024/2025 de 
fosfaatterugwinfabriek operationeel is. 
In 2021 is onderzoek naar de vorming van vetzuren uit teruggewonnen cellulosevezels gestart met een pilot op de RWZI Ommen welke in 2022 zal worden afgerond. Via het 
doseren van vetzuren zal het verwijderingsrendement van de rwzi’s toenemen. 
 
Organisatie 
Opgave Assetmanagement: aanpak procesautomatisering PRAUT 
 
In de begroting 2021 is aangegeven dat wordt gewerkt aan de gestructureerde aanpak van de procesautomatisering volgens de principes van assetmanagement waarin 
balans wordt gezocht tussen prestaties, kosten en risico’s. Onderstaande indicator is daarvoor gedefinieerd om de voortgang te kunnen monitoren. 
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De gestructureerde aanpak is ondergebracht in het programma PRAUT. Naast de ontwikkeling en uitrol van nieuwe, toekomstgerichte procesautomatisering en een 
centrale regiekamer, is ook de vervanging van elektrische installaties die op het eind van hun levensduur komen onderdeel van PRAUT. 
 
Bij vaststelling van de MJV 2022-2031 is door het algemeen bestuur het besluit genomen om PRAUT als complex project te beschouwen. Hieronder zijn de belangrijkste 
ontwikkelingen in 2021 rondom PRAUT opgenomen. 
 
Zoals ook reeds in de BVR 2021 werd gemeld, blijkt uit de ervaringen die zijn opgedaan met de aanpak van de eerste zuivering (RWZI Nijverdal) qua vervanging van de 
elektrische installatie dat de opbouw van noodzakelijke investeringen hoger uitvalt dan op basis van de eerste verkenningen werd verondersteld. Het betreft hier 
achterstallig onderhoud van veldinstallaties, het meenemen van toekomstgerichte onderdelen en noodzakelijke optimalisaties in de bedrijfsvoering, die aan het licht zijn 
gekomen in de voorbereiding van project EOL Nijverdal. Om te beoordelen of dit locatie specifiek is of een generiek verschijnsel, is een quick scan uitgevoerd die helaas het 
beeld geeft dat in de breedte de kosten hoger zullen uitvallen dan was voorzien. Dit zal bij de MJV 2023-2032 worden doorvertaald in de benodigde toekomstige 
investeringsbudgetten voor de diverse locaties. 
 
De aanpak van het verbeteren van het beheer van de procesautomatisering heeft in de loop van 2021 prioriteit gehad omdat dit belangrijk is voor het kunnen 
implementeren van de nieuwe procesautomatiering. Wel is ook hier het knelpunt van de lastige samenwerking in coronatijd met o.a. digitale werkvormen gebleken en is er 
onder constante capaciteitsdruk gewerkt vanwege de personele krapte. De aanpak ligt desondanks op planning. 
 
De ontwikkeling van het concept van de nieuwe procesautomatisering loopt sinds begin 2021 en is goed op snelheid gekomen. Er is een kleine achterstand op de beoogde 
planning, welke tot een later aanbesteding in 2022 leidt. Door werkzaamheden in de pilotfase te combineren wordt de achterstand ingelopen en geen uitloop van het 
opleveren van de nieuwe procesautomatisering voorzien. 
 
Ook de centrale regiekamer is qua concept in ontwikkeling. Het betreft hier naast de fysieke component ook een ontwikkeling van de medewerkers, nieuwe werkprocessen 
én de informatievoorziening. Voor het tempo van de ontwikkeling van de centrale regiekamer is gekozen om het draagvlak in de organisatie, wat nodig is voor de 
verandering, leidend te laten zijn. Er was eind 2021 sprake van een kleine achterstand in de procesbegeleiding door de coronatijd en daarmee verband houdende 
prioriteitstelling binnen PRAUT. 
 
Het door ontwikkelen van het assetmanagementproces wordt in programma 3 toegelicht. In het programma waterketen is grote inzet gepleegd om het proces ook 
daadwerkelijk te implementeren en de uitkomsten te kunnen gebruiken. Omdat tegelijkertijd ook de projecten en vervangingsinvesteringen veel capaciteit vragen loopt de 
uitrol van assetmanagement als zodanig binnen waterketen nog niet soepel. 
 
Eind 2021 heeft het algemeen bestuur besloten de svi Enschede definitief buiten gebruik te stellen. Overeenkomstig het besluit van het algemeen bestuur wordt z.s.m. 
beleid ontwikkeld hoe met (de financiering van) het amoveren van overbodige assets omgegaan dient te worden én dat toe te passen op onder meer de svi Goor en de svi 
Enschede. 
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Netto lasten van het programma 
De netto lasten voor het programma Waterketen bedragen in het jaarverslag 2021 € 47,8 miljoen. Ten opzichte van het bestuurlijk voortgangsrapport (BVR) 2021 vallen de 
netto lasten daarmee op een begroting van € 48,7 miljoen uiteindelijk € 0,9 miljoen (1,9%) lager uit, bestaande uit lagere directe kosten (€ 0,3 miljoen) en lagere indirecte 
kosten (€ 0,6 miljoen)  
 

Het voordeel op de directe kosten bedraagt € 327.000 en bestaat voor € 1,654 miljoen uit voordelen en € 1,327 miljoen uit nadelen. Hieronder zijn deze voor- en nadelen 

weergegeven: 
 
Voordelen op de directe kosten (€ 1,654 miljoen) 

 Lagere energiekosten (en belastingen) door een lagere energiebehoefte met minder ingekochte energie aan de ene kant en hogere opbrengsten voor de teruglevering 
door hogere tarieven aan de andere kant (€ 280.000). Daartegenover staat bij de nadelen een fors lagere subsidie in het kader van Stimulering Duurzame 
Energieproductie (SDE). 

 Lagere kosten voor beheersmatig en planmatig onderhoud wegens gunstigere raamovereenkomsten door OREO (€ 100.000), niet uitgevoerde plus naar 2022 
doorgeschoven onderhoudswerkzaamheden wegens onvoldoende capaciteit (€ 350.000) en minder incidenteel onderhoud (€ 180.000).  

 Lagere industriële schoonmaakkosten door herprogrammering van projecten op rwzi Rijssen en Emmen (€ 137.000) en daarmee samenhangend ook lagere kosten voor 
zandafvoer (€ 52.000). 

 Hogere opbrengsten uit grensoverschrijdend afvalwater (€ 75.000) met name als gevolg van nagekomen afrekeningen over 2020. 

 Hogere vergoeding uit het belang in NieuWater BV door het overgenomen deel van de garantstelling van de vorige aandeelhouder waarvoor recht op (jaarlijkse) 
vergoeding bestaat (€ 40.000). 

 Lagere bijdrage aan samenwerkingsverbanden (€ 55.000). 

 Voordelen lager dan € 50.000 per geval op verschillende activiteiten (€ 89.000). 

 Voordeel door het niet inzetten van de post onvoorzien (€ 296.000). 
 
Nadelen op directe kosten (€ 1,327 miljoen) 

 Hogere kosten voor afvalverwerking (€ 70.000). 

 Hogere kosten voor planmatig onderhoud door meer meerwerk en meer storingen (€ 550.000). Het toegenomen meerwerk en de toegenomen storingen zijn met 
name een gevolg van de afnemende robuustheid van installaties en apparatuur en meermaals uitstellen van geplande investeringen. De implementatie van 
assetmanagement heeft daarbij uitgebreider zicht gegeven op de technische staat van installaties en apparatuur. De ervaringen die met assetmanagement worden 
opgedaan, zullen ook inzicht geven of de hogere kosten voor planmatig onderhoud (mogelijk) structureel zijn. 

 Hogere kosten voor de eindverwerking van slib met name door de lagere SDE-subsidie bij SNB wegens gestegen energieprijzen (€ 65.000). 

 Een fors lagere SDE-subsidie voor zowel de Energiefabriek Hengelo als de zonnevelden op de rwzi’s wegens de gestegen energieprijzen, waarbij de subsidiënt 
verondersteld dat Vechtstromen meer opbrengsten geniet uit de teruggeleverde elektriciteit. Hoe hoger de energieprijzen, des te lager de SDE-subsidie. In de BVR 2021 
is dit al aangekondigd, maar destijds niet meer gematerialiseerd (€ 642.000). 

 
 
 

 Programma Waterketen: wat heeft het gekost? 
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Voordelen op indirecte kosten t.o.v. BVR 2021 (€ 0,6 miljoen).  

De indirecte kosten zijn de aan de programma's toegerekende overheadkosten en decentrale personeelskosten. Dat is een verzameling van algemene kosten die 
Vechtstromen maakt om het werk te faciliteren (bijvoorbeeld ICT-voorzieningen, interne faciliteiten, huisvestingskosten personeelskosten en personeelsbeleid). In de 
paragraaf bedrijfsvoering is een overzicht opgenomen. Deze indirecte kosten maken onderdeel uit van de netto-kosten per programma. Het voordeel op de indirecte kosten 
dat aan het programma Waterketen wordt toegerekend is € 0,6 miljoen. 
 

 
 

 
Investeringen programma Waterketen 
Investeringen Waterketen 

JR 2020 B 2021 MJV 2021 BVR 2021 JR 2021 
Bedragen in miljoenen (€) 

Netto investeringen vóór subsidie 31,6 32,1 29,8 29,1 23,8 

-/- subsidies -0,1 -1,2 -0,8 -0,7 -1,0 

Netto investeringen  31,5 30,9 29,0 28,4 22,8 
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Netto investeringen projecten 
B 2021 MJV 2021 BVR 2021 JR 2021 

(bedragen in miljoenen €) 

Persleiding Emmen 5,0 6,4 6,9 6,8 

rwzi Vriezenveen 7,0 5,8 5,8 5,2 

Vervangingsinvesteringen 3,6 3,4 3,6 3,0 

Energiefabriek (voornamelijk BTW) 0,1 0,6 1,6 2,2 

PRAUT, Nijverdal, Emmen, Enschede en Goor 2,0 1,6 1,4 1,3 

Zonnevelden 0,6 1,0 1,0 0,9 

Rioolgemalen en persleidingen 1,1 2,1 1,6 0,5 

rwzi Tubbergen 0,9 0,5 0,6 0,1 

rwzi Ootmarsum 0,4 0,5 0,5 0,4 

Overig 10,2 7,1 5,4 2,4 

Netto investeringen 30,9 29,0 28,4 22,8 
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Toelichting 
De aanleg van de persleiding Emmen is in 2021 nagenoeg afgerond, terwijl eind 2020 nog werd verwacht dat afronding pas in 2022 plaats zou vinden. Mede omdat de 
kosten € 0,9 miljoen hoger zouden uitvallen door bodemomstandigheden tijdens de aanleg is de realisatie in 2021 hoger uitgevallen. In de afronding blijkt overigens van de 
post onvoorzien nog een deel ongebruikt zodat de ophoging met € 0,9 miljoen naar verwachting niet geheel nodig is. 
 
De vernieuwing van de rwzi Vriezenveen is in 2021 volop in uitvoering gekomen. Door problemen met langere levertijden en vertraging tijdens de opstart blijft de realisatie 
achter ten opzichte van de begroting en enigszins ten opzichte van de BVR 2021. 
Bij de vervangingsinvesteringen is vooral de invoering van een nieuw aanbestedingsprotocol eind 2020 en begin 2021 de reden dat in de eerste twee kwartalen van 2021 
een achterstand is opgelopen die gedurende dat jaar niet kon worden ingehaald. Deze werkzaamheden schuiven daarom door naar 2022. 
 
Voor project Energiefabriek geldt dat bij de begroting nog werd verwacht dat slechts enkele slotfacturen in 2021 hoefden worden verrekend, maar het blijkt dat ook kleine 
onderdelen van het werk pas begin 2021 zijn opgeleverd, zodat de realisatie daarmee wat hoger uitvalt dan geraamd. Mede door de herrekening van het btw-percentage 
voor de Energiefabriek naar een hoger tarief (zie Duurzaamheid) zijn de kosten in 2021 aanmerkelijk hoger uitgevallen dan vooraf geraamd. 
 
Voor de gezamenlijke onderdelen van PRAUT (management, beheer, nieuwe PA, Centrale Regiekamer en verschillende end-of-life projecten), blijkt dat het door 
capaciteitsknelpunten lastig is het tempo vol te houden dat vanuit de assetmanagement filosofie gewenst is. Hierover is onder de kop PRAUT gerapporteerd. 
Bij de zonnevelden is te zien dat de afronding iets meer tijd heeft gekost, maar dat het project wel binnen budget is gerealiseerd. Ook de financiële effecten pakken gunstig 
uit, hoewel er op de energiemarkt grote dynamiek is waardoor verdere voorspellingen over baten lastig zijn. 
 
Bij de rioolgemalen en persleidingen is duidelijk dat door verschillende oorzaken (capaciteits- en budgettaire knelpunten, samenwerken tijdens Corona en langere 
levertijden) het tempo in 2021 niet het gewenste niveau heeft gehaald. Door de realisatie van het rioolgemaal Beckum enkele maanden te vertragen kan de renovatie van 5 
andere rioolgemalen nu voortgang vinden. 
 
Voor de rwzi Tubbergen geldt dat in 2021 de systeemkeuze voor Nereda is gemaakt. Voor de verdere voorbereiding is een inkooptraject gestart dat gezorgd heeft voor 
vertraging en het niet behalen van de geprognosticeerde jaarschijf. 
 
Per saldo is de jaarschijf zowel ten opzichte van de begroting 2021, als de bijgestelde jaarschijf 2021 (MJV) en de BVR 2021 stevig achtergebleven (M€ 5,6). Hierover is eind 
2021 al een AB-brief opgesteld met de redenen waarom de realisatie zo is achtergebleven. Het betreft: 
1) De langere levertijden. 
2) Het voortgezette hybride werken n.a.v. corona dat vertragend werkt. 
3) Personele mutaties en het inwerken van nieuw personeel. 
4) Achterstanden in het kwalitatief verbeteren van onze gegevens en beheer daarop. 
5) Noodzakelijke en logische uitbreidingen van de scope bij nadere detaillering van projecten om Infrastructuur op orde te brengen. 
 
De in de brief ook geuite zorgen over het toenemende kostenniveau hebben nog maar beperkt invloed op de realisatie in 2021 omdat de onderliggende projecten al eerder 
zijn aanbesteed. De (vergaande) consequenties voor onze opgaven als Vechtstromen, en dus ook die van de Waterketen, worden bij de Meerjarenverkenning 2023-2032 
nader in beeld gebracht.  
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 4.3 Programma Besturen en Organiseren: wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
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Inleiding 
Vanuit het programma besturen en organiseren geven we vanuit het reguliere werk invulling aan de duurzaamheidsdoelen, bijvoorbeeld door het benutten van 
duurzaamheidskansen in projecten en door als opdrachtgever eisen te stellen aan duurzaamheid. Op deze wijze leveren we als organisatie een bijdrage aan een duurzame 
regio en daarmee vergroten we onze maatschappelijke waarde.   
Sociale, technologische en economische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Kennis en innovatie vormen een voorwaarde om hierop als waterschap goed in te 
kunnen spelen. In diverse proeftuinen werkt waterschap Vechtstromen samen met kennisinstellingen, publieke én private partijen. 
Maatschappelijke opgaven vragen om samenwerking tussen bestuur, organisaties, bedrijven, onderwijs en inwoners. Daarom zetten we in op educatie, samenwerking en 
communicatie. Dit doen we op verschillende niveaus, lokaal, regionaal, landelijk, grensoverschrijdend (Duitsland) en (via de landelijke samenwerking in Blue Deal), ook 
internationaal.   
De wendbaarheid van onze medewerkers en organisatie is van belang om, ook op langere termijn, tijdig in te kunnen blijven spelen op kansen en ontwikkelingen. Denk 
hierbij aan de klimaatverandering, energietransitie of digitale transformatie, maar ook veranderingen als gevolg van wijzingen in wetgeving. Daarom werken we aan ons 
strategisch vermogen, onze realisatiekracht en het bestuurlijk-ambtelijk samenspel.  
Als gevolg van een relatief hoge leeftijdsopbouw hebben we de komende jaren te maken met een relatief hoge uitstroom van personeel. In combinatie met krapte op de 
arbeidsmarkt is het van belang om te blijven werken aan aantrekkelijk werkgeverschap. Ook voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.   
 
Het programma besturen en organiseren ligt qua uitvoering voor veel maatregelen op schema. In 2021 zijn de resterende tussendoelen die nog niet concreet waren (witte 
vlakken in bovenstaand overzicht) geconcretiseerd. Hieronder volgt een overzicht van de resultaten over 2021 en een toelichting op afwijkingen ten opzichte van de 
bestuurlijke voortgangsrapportage 2021. 
 
Duurzaamheid 
Met betrekking tot de kennis en innovatieagenda zijn er 11 voorstellen uitgewerkt en ingediend bij de daarvoor opgerichte innovatieraad. Negen voorstellen hebben 
positief advies gekregen van de innovatieraad en zijn op grond daarvan goedgekeurd door het dagelijks bestuur. Hiervan is in 2021 één initiatief inmiddels afgerond; de 
overige initiatieven zijn op dit moment nog in uitvoering.  
De doelstelling CO2 neutraliteit moet verder geconcretiseerd worden en ook de position paper circulariteit heeft vertraging opgelopen ten gevolge van het uitblijven van 
het Unie document. De uitvoeringsagenda voor de uitvoering van de vergroeningsstrategie is vastgesteld en de organisatiestructuur heeft vorm gekregen. In 2021 zijn een 
aantal maatregelen uitgevoerd, waar in 2022 een vervolg aan wordt gegeven.  
Het toepassen van duurzaam GWW in de projecten is verder uitgerold en geborgd binnen Grip op Projecten en audits. De grensoverschrijdende verkenning om vanuit 
watertaken bij te dragen aan de energietransitie heeft vertraging opgelopen in verband met de beschikbaarheid van capaciteit. De herijking van de inkoopstrategie heeft 
vertraging opgelopen en wordt in 2022 verder opgepakt. 
 
Samenwerking en communicatie 
In het kader van het bestuurlijk ontwikkelprogramma is er aandacht besteed aan de bestuurlijke werkwijze, PEILdagen en STROOMdagen. Tijdens de STROOMdagen is het 
bestuur geïnformeerd over klimaat, ruimtelijke adaptatie, bestuurlijke werkwijze en integriteit. Ook is er eind 2021 een reflectiesessie over het jaar 2021 geweest.  
De trainingen ambtelijk-bestuurlijk samenspel, de interne nieuwsbrief en de doorontwikkeling van het personeelsblad Stromen hebben bijgedragen aan betere interne 
communicatie. Uit het medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO) blijkt dat deze maatregelen een positief effect hebben gehad. De implementatie van livestreaming van 
AB vergaderingen heeft mede door de motie ‘Vreemd’ een impuls gekregen.  
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In de MJV is besloten het aanbod educatie niet uit te breiden naar het MBO. Er zijn in 2021 wel twee pilots voor het MBO gestart. De educatielessen, hebben vanwege de 
coronabeperkingen, zeer beperkt plaatsgevonden.  
In 2021 heeft het algemeen bestuur de nieuwe Internationale samenwerkingsagenda 2021-2026 vastgesteld. Ook is een start gemaakt met een toekomstvisie voor Dutch 
Water Authorities. In het kader van de Blue Deal is Vechtstromen penvoerder voor de projecten in Vietnam en Eswatini. De formele aftrap van onze werkzaamheden in 
Vietnam is herhaaldelijk uitgesteld als gevolg van de beperkingen als gevolg van de coronapandemie. Alle Blue Deal partnerschappen ervaren in meer of mindere mate de 
gevolgen van de coronapandemie. In Eswatini zijn in 2021 de eerste missies weer opgestart. In november was Vechtstromen aanwezig bij de lanceringsceremonie van de 
JBRA2. De eerste trainingen zijn verzorgd en een pilot, waar twee Nederlandse bedrijven bij betrokken zijn en ook in investeren, verloopt naar wens. Vooralsnog wordt er in 
Den Haag vanuit gegaan dat in de periode tot en met 2030, voldoende resultaat behaald kan worden om de Blue Deal tot een succes te maken. 
 
Organisatie 
De ingangsdatum van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. De verwachte ingangsdatum is nu 1 januari 2023. Vechtstromen ligt goed op koers voor wat betreft de 
voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Na de instrumenten Watervisie en de Waterschapsverordening, is in 2021, met input van stakeholders, het 
Waterbeheerprogramma opgeleverd en vastgesteld. Om de regels voor partners en ingelanden goed te ontsluiten worden ze opgenomen in het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO). Vechtstromen heeft een succesvolle pilot afgerond met betrekking tot het aansluiten op het DSO. In het kader van relatiebeheer werken we 
stapsgewijs aan de totstandkoming van samenwerkingsagenda's met gemeenten. 
 

                                                                 
2 de Joint River Basin Authorities – Project Board. Het is de overkoepelende organisatie die de uitvoering doet voor de 5 River Basin Authorities in Eswatini 
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Er is veel wetgeving in ontwikkeling rondom digitalisering 
van de Overheid. Een verkenning naar de consequenties 
van deze wetgeving is in 2021 afgerond, het vormt de basis 
voor het opstellen van een plan van aanpak voor een 
projectmatige implementatie van de betreffende wetten.  
 
De gezamenlijke crisisoefening ‘Stroomversnelling’ stond in 
2021 in het teken van digitale kwetsbaarheid. De oefening 
maakte duidelijk dat we in steeds sterkere mate afhankelijk 
zijn van digitale infrastructuur. De evaluatie van de crisis 
heeft zowel voor de korte- als lange termijn verbeterpunten 
opgeleverd. 
 
Voor de opgave rondom digitale transformatie is in 2021 de 
informatiestrategie en een plan van aanpak voor 
2021/2022 vastgesteld. Een themabijeenkomst met het 
dagelijks bestuur was de kick off voor een leerlijn voor het 
bestuur op dit thema. Op het gebied van verbeteren van 
onze digitale vaardigheden hebben medewerkers en 
bestuurders flinke stappen gezet. Aangejaagd door de uitrol 
van een nieuwe ICT samenwerkingsomgeving (als 
onderdeel van de huisvestingstrategie) en als gevolg van de 
coronapandemie door het meer werken op afstand. Tevens 
is beleid vastgesteld rondom het verbindend werken na 
corona.   
 
Het Strategisch Assetmanagementplan (SAMP) is 
vastgesteld door het AB. Daarnaast is de beheerstrategie 

vastgesteld en is de verantwoordelijkheid van verschillende producten inmiddels in de lijn belegd. Aan alle werkpakketten binnen het ontwikkeltraject van 
assetmanagement wordt gewerkt. Uitgangspunt is nog steeds dat, op basis van maximale inspanning vanuit de organisatie, de gehele organisatie op 1 januari 2023 alle 
assets kan beheren zoals is vastgelegd. Hierbij blijven capaciteitsbeheer en informatievoorziening belangrijke randvoorwaarden en aandachtspunten. 
Assetmanagement kan in twee onderwerpen worden uitgesplitst. De ontwikkeling van assetmanagement, welke onder het thema organisatie valt, en de uitvoering van 
assetmanagement. Deze laatste valt niet onder een bestaand thema, en dus is er in 2021 besloten om een nieuw thema toe te voegen aan de doelenboom: Infrastructuur 
op orde. Om deze reden is de doelenboom in 2021 uitgebreid met dit thema.  
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In 2021 is afscheid genomen van het kantoor Vriezenveen. De werkzaamheden zijn grotendeels samengevoegd met de locatie Hardenberg. De benodigde aanpassingen 
voor opslag en werkplaats voor de locatie Hardenberg zijn in 2021 opgeleverd.  
De verdiepingen op het hoofdkantoor Almelo zijn opgeleverd en in gebruik genomen en er is een start gemaakt met de aanpassingen van de begane grond. Het project 
heeft vertraging opgelopen door langere levertijden van materialen, uitval van personeel (mede door quarantaine regels) en overvolle agenda’s bij de aannemers. 
Daarnaast heeft het project te maken met aanzienlijke prijsstijgingen. Het waterschapspark is verder voorbereid, maar de uitvoering wordt sterk beïnvloed door gesprekken 
tussen de gemeente en de voormalig grondeigenaar. De vervanging van de ICT hardware van het datacenter en de uitwijkvoorziening bij de gemeente Almelo zijn beide 
afgerond. 
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Om het strategisch vermogen te vergroten is een ontwikkelplan doorontwikkeling strategisch vermogen opgesteld, met als onderwerpen o.a. themasturing (in verhouding 
tot het sturingsmodel), de doorontwikkeling van het team Strategie, de ontwikkeling van een strategische cyclus, een lange termijn agenda en de borging van de 
beleidscyclus. De implementatie van het ontwikkelplan is gestart en loopt door in 2022.  
 
De gesprekken en analyses vanuit de concern brede SPP zijn afgerond. Het geeft ons inzicht welke kennis en competenties we, in het kader van de ontwikkelingen die op 
ons afkomen, de komende jaren nodig hebben. Een GAP analyse vormt de basis voor de maatregelen in het actieplan dat nader wordt uitgewerkt. Het bestuur heeft bij de 
MJV besloten om een impuls te geven aan het creëren van extra participatiebanen. Eind 2021 is er contact gelegd met externe organisaties om de ambities ten aanzien van 
het vergroten van het aantal participatiebanen te realiseren.  
 
Op het gebied van het informatieveiligheidsbeleid is het plan van aanpak goedgekeurd door het bestuur om het einddoel, niveau 4, te kunnen halen.  
 
Financieel beleid 
Ook in 2021 is er gewerkt volgens de definitie duurzaam financieel beleid, met de accenten op een structureel sluitende exploitatiebegroting, maatschappelijk 
aanvaardbare lastendruk en een financiële positie in een 10-jarig perspectief. Er is een start gemaakt met onderzoek naar de schuldpositie.  
Er is daarnaast gewerkt aan de actualisatie van de paragraaf activa- en dividendbeleid. Er heeft een projectopdracht gelopen “activeren uren en duurzaam mee-ademen”, 
met als uitkomst dat de ondersteunende teams ook uren gaan schrijven op investeringsprojecten binnen de programma’s watersysteem en waterketen. Het bestuur heeft 
voor 2022 een kostentoedeling vastgesteld, dat als basis dient voor de berekening van de belastingtarieven voor de watersysteemheffing.    
 
In 2022 wordt onderzocht hoe er om moet worden gegaan met het activeren van uren bij investeringsprojecten binnen besturen en organiseren.  
De MJV 2022-2031 en de taakstelling 2021 e.v. zijn door het AB vastgesteld. De taakstelling is gerealiseerd.  
In het kader van onrechtmatigheid is de aanbesteding van materialen voor onderhoud en reparatie, bijvoorbeeld van kunstwerken en gemalen, afgerond. Dit heeft tot een 
resterende fout van ca. €300.000 geleid. Uit de tussentijdse interne controles zijn verder geen onrechtmatigheden in aanbestedingen naar voren gekomen.  
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Netto lasten van het programma  
De netto lasten voor het programma Besturen en Organiseren bedragen bij het jaarverslag 2021 € 25,1 miljoen. Ten opzichte van het bestuurlijk voortgangsrapport (BVR) 
2021 vallen de netto lasten daarmee op een begroting van € 27,4 miljoen uiteindelijk € 2,3 miljoen (8,3%) lager uit, bestaande uit lagere directe kosten (€ 1,7 miljoen) en 
lagere indirecte kosten (€ 0,6 miljoen).  
 
Het voordeel op de directe kosten bedraagt € 1,792.000 (€ 1.950 voordelen en € 0,158 nadelen) 
Hieronder zijn de voor- en nadelen weergegeven: 
 
Voordelen op de directe kosten (€ 1,950 miljoen) 

 Lagere bijdrage samenwerkingsverband GBLT over 2021 (€ 357.000) 

 Voordelen in voorzieningen voor pensioen en personele verplichtingen, met name door hogere rekenrente, wat leidt tot lagere verplichte voorziening (€ 364.000)  

 Onderbesteding op een centrale budgetten personeel (€ 284.000) en bestuur (€ 116.000) 

 Onderbesteding op educatie, cultuurhistorie en communicatiebudget (€ 83.000) 

 Voordeel door meer opbrengsten verkochte gronden dan geraamd (€228.000) 

 Onderbesteding op het budget innovatie (€ 235.000) 

 Voordelen in onderschrijdingen op diverse budgetten kleiner dan € 50.000, per saldo (€ 61.000) 

 Voordeel door het niet inzetten van de post Onvoorzien (€ 222.000) 
 
Nadelen op directe kosten (€ 0,158 miljoen) 

 Hogere bijdrage WOZ-waarderingskamer (€45.000) 

 Kosten door het uit faseren van het financiële systeem LIAS in verband met een nieuw financieel systeem in 2022 (€113.000) 
 
Voordelen op indirecte kosten t.o.v. (€ 0,6 miljoen) 
De indirecte kosten zijn de aan de programma's toegerekende overheadkosten en decentrale personeelskosten. Dat is een verzameling van algemene kosten die het 
waterschap maakt om het werk te faciliteren (bijvoorbeeld ICT-voorzieningen, interne faciliteiten, huisvestingskosten, personeelskosten en personeelsbeleid). In de paragraaf 
bedrijfsvoering is een overzicht opgenomen. Deze indirecte kosten maken onderdeel uit van de netto-kosten per programma. Het voordeel op de indirecte kosten dat aan 
het programma Besturen en Organiseren wordt toegerekend is € 0,6 miljoen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Programma Besturen en Organiseren: wat heeft het gekost? 
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Investeringen programma Besturen en organiseren 
Investeringen Besturen en Organiseren 

JR 2020 B 2021 MJV 2021 BVR 2021 JR 2021 
Bedragen in miljoenen (€) 

Netto investeringen vóór subsidie 5,3 6,7 6,9 5,5 4,5 

-/- subsidies 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Netto investeringen  5,3 6,7 6,9 5,5 4,5 
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Ten opzichte van de Begroting 2021 (€ 6,7 miljoen) is bij de meerjarenverkenning 2022-2031 een kleine verhoging te zien van de investeringen naar € 6,9 miljoen.  
Dat werd veroorzaakt door het doorschuiven van verschillende investeringen uit 2019, onder andere de vervangingsinvestering facilitaire dienst, modernisering huisvesting 
en ICT en invoering DSO.  
 
De BVR liet een bijstelling zien van de investeringsbegroting naar €5,5 miljoen. Dit werd onder andere veroorzaakt door een grote doorschuif van het project modernisering 
huisvesting en vervangingsinvestering facilitaire dienst naar 2021. Daarentegen was voor vervanging en uitwijkvoorziening datacenter en livestreaming AB meer nodig in 
2021.  
 
Het jaarresultaat laat een realisatie zien van €4,5 miljoen. De bijgestelde BVR begroting was te optimistisch.  
Bij project modernisering huisvesting zijn een aantal activiteiten niet tot uitvoering gekomen terwijl dat wel in de planning voor 2021 was opgenomen. Dit werd mede 
veroorzaakt door het gebrek aan arbeidskrachten vanuit aannemers ten gevolge van druk op de arbeidsmarkt en COVID. Door capaciteitsgebrek bij leveranciers, het uitstel 
van de omgevingswet en een software pakket wat opnieuw moest worden aanbesteed en wat qua kosten lager uitviel is in de investering invoering DSO de realisatie ook 
niet gehaald.  
Voor informatieveiligheid en continuïteit is er ook minder gerealiseerd. De meeste uitgaven voor 2021 werden namelijk bekostigd uit de exploitatie.   
In de bijgestelde BVR zijn ook de investeringen waaruit reguliere vervangingsinvesteringen gefinancierd worden, zoals aanschaf/vervanging landmeetkundig apparatuur en 
hardware 5 jarige afschrijving, te optimistisch geweest.  
De realisatie van andere investeringen komt grotendeels overeen met de bijgestelde BVR begrotingen. Kleine afwijkingen in de plus en min vallen weg tegen elkaar.  
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Toelichting 
Ondanks dat vanuit project modernisering huisvesting en ICT niet alles gerealiseerd is wat gepland was, is er toch voortvarend gewerkt; de verdiepingen zijn verder 
ingericht en er is een start gemaakt met de verbouwing van de begane grond. Ook is er gestart met de verbouwing van de loods bij het kantoor in Hardenberg (€2,6 
miljoen).   
De vervanging van de ICT hardware van het datacenter en de uitwijkvoorziening bij de gemeente Almelo zijn ook beide gerealiseerd (€1,2 miljoen).  
 

 
Netto investeringen projecten 

JR 2020 B 2021 MJV 2021 BVR 2021 JR 2021 
(bedragen in miljoenen €) 

Modernisering huisvesting 2,8 4,41 4,34 2,98 2,6 

Inrichting werkplek 0,5 0,26 0,28 0,23 0,1 

Informatieveiligheid/continuïteit 0,3 0,05 0,07 0,07 0,01 

Digikompas 0,3 0,21 0,31 0,14 0,04 

Digitalisering werkprocessen 0,3 0,49 0,42 0,44 0,3 

Samenwerking 0,3 0,09 0,22 0,22 0,2 

Datacenter en noodstroom 0,7 1,1 1,13 1,25 1,2 

Overig 0,1 0,08 0,18 0,2 0,03 

Netto investeringen 5,3 6,69 6,95 5,53 4,4 
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Dit hoofdstuk betreft de wettelijk verplichte paragrafen bedrijfsvoering. Deze gaan onder meer in op de ontwikkelingen in de waterschapsbelastingen, het 
weerstandsvermogen, de financiering, de verbonden partijen en de omvang van de schuld. 
 
 
  

 5 Paragrafen bedrijfsvoering 
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Hoofdstuk 2 van dit jaarverslag gaat specifiek over de belangrijke ontwikkelingen in 2021. 
  

 5.1 Ontwikkelingen in het vorig begrotingsjaar 
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In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de incidentele baten en lasten 2021 zoals die zijn opgenomen in de Begroting 2021 (na wijziging). 
 
De paragraaf betreffende de incidentele baten en lasten bevat een overzicht van de baten en lasten die als eenmalig ten opzichte van voorgaande en komende begrotings-
jaren moeten worden beschouwd. Omdat incidentele baten en lasten kunnen leiden tot minder inzicht in het reguliere, meerjarige beeld van baten, lasten en dus van de 
netto-kosten, dienen zij in een aparte paragraaf te worden vermeld. De incidentele baten en lasten zijn ook relevant voor het beoordelen van de financiële positie. Voor 
een nadere invulling van het begrip incidenteel kan worden gedacht aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. De kosten zijn incidenteel door 
het karakter (eenmalig of tijdelijk) van de taken of activiteiten bijvoorbeeld ten gevolge van beleidskeuzes. 

 
Bedragen in duizenden € Programma kostendrager: 

watersysteem-
beheer 

kostendrager: 
zuiverings-
beheer 

B 2021 
(na wijziging) 

JR 2021 

Assetmanagement - Dit impulsbudget is nagenoeg volledig benut voor de 
begeleiding van de verdere implementatie van de assetmanagement 
systematiek binnen Vechtstromen. 

3 50% 50% 250 231 

Innovatiebudget (tlv reserve) - Vanuit de beschikbaar gestelde middelen 
voor innovatie is voor € 636.000 aan innovatieprojecten goedgekeurd.  
De daadwerkelijke uitgaven aan deze projecten zullen voornamelijk in de 
komende jaren plaatsvinden (in 2021 € 156.000). Ook is er voor € 110.000 
aan procesgeld en samenwerkings- verbanden uitgegeven in 2021. Dit om 
de voorwaarden te creëren om te komen tot innovatieve 
samenwerkingsverbanden en werkwijzen. Conform het AB besluit over de 
Kennis en Innovatie Agenda worden de resterende middelen (€ 234.000) 
teruggestort in de innovatiereserve. 

3 50% 50% 500 266 

Totaal netto-kosten       750 497 

Subtotaal kostendrager ‘watersysteembeheer’       375 249 

Subtotaal kostendrager ‘zuiveringsbeheer’       375 249 

 
  

 5.2 Incidentele baten en lasten 
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Deze paragraaf gaat in op het beroep dat in 2021 op de overige bestemmingsreserves is gedaan, alsmede op de bedragen die rechtstreeks uit de voorzieningen zijn 
onttrokken.  

5.3.1 Overige bestemmingsreserves 
Naast de bestemmingsreserves voor tariefsegalisatie (zie hierna § 5.4) en de algemene reserves (zie hierna § 5.5) is er een aantal overige bestemmingsreserves. Onder deze 
bestemmingsreserves worden verstaan: reserves waaraan het algemeen bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven. In het algemeen houdt het instellen en 
opbouwen van een bestemmingsreserve verband met een gewenste ontwikkeling waarvoor het waterschap gedurende een aantal jaren geld opzij wil leggen.  
 
In zijn totaliteit stijgen de overige bestemmingsreserves t/m BVR 2021 met per saldo € 741.000. Hierover zijn reeds AB-besluiten genomen (Begroting 2021 en 1e en 2e 
begrotingswijziging 2021 en ab-besluit 24-11-2021). Voor de 'overige bestemmingsreserves' geldt als voorstel resultaatsbestemming bij deze jaarrekening 2021: 

 een toevoeging van € 132.000 aan de bestemmingsreserve ‘Persoonsgebonden Basisbudget’; 

 een toevoeging van € 500.000 aan de bestemmingsreserve ‘Organisatie-ontwikkeling’; 

 een toevoeging van € 580.000 aan de bestemmingsreserve 'overlopende verplichtingen':  

(i) € 60.000 voor verhuiskosten werkplaats Vriezenveen (die niet eind 2021 heeft plaatsgevonden, maar begin 2022); 

(ii) € 520.000 in verband met de aanschaf in 2022 voor de vervanging van het financiële systeem; 

 een toevoeging van € 234.000 aan de bestemmingsreserve 'Innovatie'. In de beleidsnota 'Kennis Innovatie Agenda' is afgesproken dat niet bestede middelen weer 
terugvloeien naar de reserve 'Innovatie'. 

 
Het waterschap kent de volgende bestemmingsreserves: 
 
Brede heroverweging Zuiveringsbeheer 
De bestemmingsreserve ‘brede heroverweging’ is voor zuiveringsbeheer ingesteld voor de opstartkosten van mogelijke vormen van samenwerking en opschaling. Hieruit is 
in 2021 € 1.340.000 onttrokken (conform ab-besluit 24-11-2021: ‘Afboeking restwaarde slibverwerkingsinstallatie rioolwaterzuivering Enschede’). 
 
Persoonsgebonden Basisbudget 
De bestemmingsreserve ‘Persoonsgebonden Basisbudget' (PBB) is een in 2021 nieuw ingestelde reserve voor verplichtingen die voortkomen uit de CAO 2021.  
De medewerker kan het PBB (€ 6.000 per medewerker voor de periode 2021-2025) inzetten voor eigen opleiding, ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit. Hieraan is in 2021 
€ 712.000 toegevoegd. 
 
Organisatie-ontwikkeling 
De bestemmingsreserve ‘Organisatie-ontwikkeling’ is een in 2021 nieuw ingestelde reserve ten behoeve van de frictiekosten die in de komende jaren kunnen ontstaan bij 
de realisatie van de personele taakstelling in 2023. Hieraan is in 2021 € 1.250.000 toegevoegd. 
 

 5.3 Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen 
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Beleidsintensiveringen 
De bestemmingsreserve ‘Beleidsintensiveringen’ is een in 2021 nieuw ingestelde reserve ten behoeve van de dekking van tijdelijke extra impulsen of accenten in deze 
bestuursperiode en voor een toekomstig bestuursakkoord. Hieraan is in 2021 € 2.000.000 toegevoegd. Dit is voor zowel 2022 als 2023 bestemd voor de jaarlijkse beleids-
intensiveringen van € 75.000 voor vergroeningsstrategie en € 125.000 voor participatiebanen, alsmede € 800.000 voor innovatie. 
 
Overlopende verplichtingen 
De bestemmingsreserve ‘overlopende verplichtingen’ is ingesteld om exploitatiebudgetten die overlopen naar een volgend jaar aan deze bestemmingsreserve toe te 
voegen. Hieruit is in 2021 € 370.000 onttrokken. Daarnaast is hieraan in 2021 € 688.000 toegevoegd vanwege de voorwaardelijke garantieregeling SNB. Bij de nieuwe 
kostenverdelingssystematiek SNB (t/m 2026) is tussen de waterschappen een voorwaardelijke garantieregeling van € 0,8 miljoen overeengekomen ten gunste van water-
schap Vechtstromen. Deze garantieregeling ziet toe op het garanderen van het verwerken van ontwaterd slib van derden door SNB voor minimaal € 65 per ton vanaf 2021.  

 Indien SNB hierin slaagt, dan zijn de nieuwe en oude kostenverdelingssystematiek t/m 2026 budgetneutraal aan elkaar en zal de garantieregeling uiterlijk begin 2027 
ten laste van de bestemmingsreserve terugbetaald moeten worden.  

 Indien SNB hierin niet slaagt, dan hoeft (een deel van) de garantieregeling niet terugbetaald te worden en kan (een deel van) de bestemmingsreserve voor de dan 
hogere slibverwerkingskosten ingezet worden. 

Via de begroting 2022 is de resterende € 0,1 miljoen aan deze bestemmingsreserve toegevoegd en daarmee is de garantieregeling SNB volledig gereserveerd. 
 
Dividenduitkering NieuWater 
De bestemmingsreserve ‘dividenduitkering NieuWater’ wordt jaarlijks gevoed met het dividend van NieuWater BV. Aldus is het ontvangen dividend over 2020 van 
€ 918.000 in 2021 aan deze bestemmingsreserve toegevoegd.  

 De helft van dit dividend (€ 459.000) is per eind 2021 beschikbaar voor de aflossing van de langlopende geldlening van € 8,8 miljoen die nodig was voor de verwerving 
van de andere 50% aandelen in NieuWater BV (AB-besluit 14-04-2021). 

 Het resterende deel van € 1,7 miljoen in deze reserve is beschikbaar voor het matigen van de lastendruk. Als dividendbeleid is vastgelegd dat de beschikbare middelen 
over een periode van vier jaar worden ingezet. Daarom is in 2021 € 418.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve voor het matigen van de lastendruk.  

De bovengenoemde toevoeging van het dividend en de onttrekking voor het matigen van de lastendruk leiden ertoe dat deze bestemmingsreserve per saldo dus in 2021 
met € 500.000 toeneemt. 
 
Dividenduitkering NWB 
De bestemmingsreserve ‘dividenduitkering NWB’ wordt jaarlijks gevoed met het dividend NWB. Aldus is het ontvangen dividend over 2020 van € 5.780.000 in 2021 aan 
deze bestemmingsreserve toegevoegd.  

 Het reguliere dividend van € 9,1 miljoen is in 2021 aangewend ten behoeve van een jaarlijkse beleidsimpuls voor innovatie (€ 1.000.000), terwijl de resterende 
middelen beschikbaar zijn voor matiging van de lastendruk zoals dit in het oorspronkelijke bestuursakkoord is afgesproken. Als dividendbeleid is vastgelegd dat de 
beschikbare middelen over een periode van vier jaar worden ingezet voor matiging van de lastendruk. Daarom is in 2021 € 1.836.000 onttrokken aan de bestemmings-
reserve voor het matigen van de lastendruk.  

 Daarnaast is in de Begroting 2022 afgesproken om het extra dividend 2020 van € 2,2 miljoen voor 2022 (€ 550.000) en 2023 (€ 550.000) in te zetten voor matiging van 
de lastendruk en dit voor 2024 en 2025 aan te wenden voor de reserve Beleidsintensiveringen.  

De bovengenoemde toevoeging van het dividend en de beide onttrekkingen leiden ertoe dat deze bestemmingsreserve per saldo dus in 2021 met € 2.944.000 toeneemt. 
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Innovatie 
Via de bestemmingsreserve ‘innovatie’ nodigt het waterschap de samenleving actief uit om bij te dragen aan het realiseren van alle opgaven en ambities uit het 
bestuursakkoord. Hieraan is in 2021 € 1.000.000 toegevoegd en € 500.000 onttrokken. Per saldo muteert deze reserve dus in 2021 met € 500.000. Wanneer de reserve een 
omvang heeft groter dan € 1,5 miljoen euro wordt het surplus per besluit van het algemeen bestuur toegevoegd aan de bestemmingsreserve tariefsegalisatie om in de 
volgende begroting aan te wenden voor verlaging lastendruk (conform de ‘Kennis en Innovatie Agenda’, ab-besluit 1-7-2020). 
 
Totaaloverzicht: overige bestemmingsreserves 
In onderstaande tabel volgt een totaaloverzicht van het verloop van de overige bestemmingsreserves gedurende het boekjaar 2021. Van belang hierbij is dat de beginstand 
per 1-1-2021 van de reserves inclusief de resultaatsbestemming is van de vorige jaarrekening 2020. 

 
Overige bestemmingsreserves Beginstand Toevoeging Onttrekkingen Resultaats-

bestemming 2021 

Stand 

(bedragen in duizenden euro's) 1-1-2021 t/m BVR 2021 t/m BVR 2021 1-1-2022 

Brede heroverweging 2.488 0 -1.340   1.148 

Persoonsgebonden Basisbudget 0 712 0 132 844 

Organisatie-ontwikkeling 0 1.250 0 500 1.750 

Beleidsintensiveringen 0 2.000 0   2.000 

Overlopende verplichtingen 370 688 -370 580 1.268 

Dividend Nieuwater 1.672 918 -418   2.172 

Dividend NWB 8.342 5.780 -2.836   11.286 

Innovatie 458 1.000 -500 234 1.192 

Totaal 13.330 12.348 -5.464 1.446 21.660 
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5.3.2 Voorzieningen 
Naast de reserves kent het waterschap een aantal voorzieningen. Voorzieningen zijn bedragen op de balans die worden gevormd om: 

 verplichtingen, verliezen en risico’s op te kunnen vangen, waarvan de omvang per balansdatum onzeker is, maar wel redelijkerwijs in te schatten; 

 bepaalde jaaroverstijgende uitgaven gelijkmatig te kunnen verdelen over verschillende begrotingsjaren. 
 
In zijn totaliteit dalen de voorzieningen in de jaarrekening 2021 met per saldo € 1.675.000. Dit is € 438.000 meer dan in de begroting 2021 (na wijziging) was geraamd en dit 
wordt veroorzaakt door ontwikkelingen binnen met name twee voorzieningen, te weten: 
(i) de voorziening Pensioen/wachtgelden bestuurders kent een lagere toevoeging en hogere vrijval aangezien gerekend wordt met een hogere rekenrente waardoor 

minder pensioenopbouw nodig is; 
(ii) de voorziening Arbeidsongeschiktheids- en WW-uitkeringen valt in zijn geheel vrij, aangezien de uitgaven hiervoor jaarlijks niet meer zo danig fluctueren dat hiervoor 

een voorziening nodig is. 
 
Het waterschap kent de volgende voorzieningen: 
 
Pensioen/wachtgeld bestuurders 
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van wachtgeld- en pensioenverplichtingen voor voormalige en huidige dagelijks bestuursleden (DB), inclusief de voorzitter. 
 
Arbeidsongeschiktheids- en WW-uitkeringen 
Deze voorziening is gevormd vanwege het recht van medewerkers op een tijdelijke uitkering van het waterschap voor Arbeidsongeschiktheids- en WW-uitkeringen. Hieruit 
is in 2021 voor het laatst onttrokken, waarmee deze voorziening per 31 december 2021 is opgeheven. 
 
Reorganisatie/sociaal flankerend beleid 
Deze voorziening is bedoeld om aan de verplichtingen (wachtgeld/afkoopsommen) te kunnen voldoen van de lasten voor inactief personeel, zoals in 2013 is overeen-
gekomen bij de fusie tussen de voormalige waterschappen Regge & Dinkel en Velt & Vecht. 
 
Doorontwikkeling organisatie 
Deze voorziening is bedoeld om aan de personele verplichtingen te kunnen voldoen die voortvloeien uit de doorontwikkeling van het waterschap. 
 
Nabetaling Bestuursverklaring Dinkeldal 2000 
Deze voorziening is gevormd om de grondeigenaren in het Dinkeldal financiële compensatie te bieden voor de overstromingen in het Dinkeldal, zoals die zich hebben 
voorgedaan in de periode 2015-2020. Claims uit deze periode worden in de eerste helft van 2022 behandeld. 
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Oninbare vorderingen 
Deze voorziening is gevormd voor de belastingaanslagen die uiteindelijk oninbaar zijn. In de Jaarrapportage 2021 van GBLT is hierover het volgende gerapporteerd: "Gezien 
de berekende percentages voor 2018, 2019 en 2020 wordt het percentage oninbaarheid voor het belastingjaar 2021 gehandhaafd op 0,36% (t.o.v. de bruto-belastingen)”. 
Dit is iets hoger dan bijgestelde raming bij de BVR 2021 van 0,30% en lager dan de geldende norm in de primitieve Begroting 2021 van 0,50%.  
 
Totaaloverzicht: voorzieningen 
In onderstaande tabel volgt een totaaloverzicht van het verloop van de voorzieningen gedurende het boekjaar 2021. 

 

Voorzieningen Beginstand Toevoeging Onttrekkingen Vrijval Stand 

(bedragen in duizenden euro's) 1-1-2021 2021 2021 2021 31-12-2021 

Pensioen/wachtgeld bestuurders 4.982 0 -159 -86 4.737 

Arbeidsongeschiktheids- en WW-uitkeringen 223 0 -66 -157 0 

Reorganisatie/sociaal flankerend beleid 868 0 -266 -271 330 

Doorontwikkeling organisatie 1.804 0 -629 -40 1.136 

Nabetaling Dinkeldal 2000 200 0 -1 0 199 

Subtotaal  8.077 0 -1.121 -554 6.402 

Oninbare vorderingen 912 364 -364 0 913 

Totaal jaarrekening 2021 8.990 364 -1.486 -554 7.314 

Totaal B 2021 (na wijziging) 8.990 713 -1.616 -334 7.753 

Verschil 0 -349 130 -220 -438 
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Analyse totaalopbrengst waterschapsbelastingen 
De wateropgaven en taken van het waterschap worden voornamelijk bekostigd door het heffen van belastingen. Deze belastingen bestaan uit de watersysteemheffing en 
de zuiveringsheffing. De heffing en inning van de waterschapsbelastingen wordt verzorgd door het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT).  
Het totaal van de waterschapsbelastingen is per saldo € 1.244.000 hoger uitgevallen t.o.v. de laatste raming BVR 2021 (afwijking: 1,0%). 
 
Watersysteemheffing 
De watersysteemheffing is per saldo € 225.000 hoger uitgevallen dan de prognose bij de BVR 2021 (afwijking: 0,3%). Dit betreft met name: 

 een structureel hogere opbrengst ingezetenenheffing van € 19.000, vanwege een voortgaande gestage groei van het aantal huishoudens; 

 een incidenteel hogere opbrengst gebouwd van € 21.000, vanwege nog iets gestegen WOZ-waarden; 

 voornamelijk incidenteel lagere kwijtscheldingslasten ingezetenenheffing over 2021 van € 196.000 (zie hierna onder kwijtscheldingsbeleid); 

 een incidenteel lagere opbrengst van € 17.000 over voorgaande jaren dan bij de BVR 2021 is ingeschat. 
 
Zuiveringsheffing 
De zuiveringsheffing is per saldo € 1.019.000 hoger uitgevallen dan de prognose bij de BVR 2021 (afwijking: 1,8%). Dit betreft: 

 een structureel hogere vervuilingseenheid (ve)-opbrengst van € 19.000 bij de huishoudens vanwege de gestage groei van het aantal ingezetenen; 

 een incidenteel lagere vervuilingseenheid (ve)-opbrengst van € 9.000 bij de bedrijven: 
(i) bij de meetbedrijven valt dit € 67.000 lager uit. Dit betreffen niet zozeer corona gerelateerde risico's, maar dit vloeit voort uit bedrijfsvoeringsrisico’s en is een 

gevolg van minder toevoer van vervuilingseenheden van meetbedrijven naar onze waterzuiveringen. Dit is het gevolg van voortgaande procesoptimalisaties 
hetgeen leidt tot een daling van de vuillast; 

(ii) bij de overige bedrijven valt dit € 58.000 hoger uit. Het corona-effect blijkt nog eens 3.000 ve’s mee te vallen dan de prognose bij de BVR 2021. In totaal wordt het 
corona-effect op de ve-opbrengsten overige bedrijven in 2021 ingeschat op een nadeel van € 210.000 (t.o.v. de raming oorspronkelijke begroting 2021). 

 voornamelijk incidenteel lagere kwijtscheldingslasten zuiveringsheffing over 2021 van € 267.000 (zie hierna onder kwijtscheldingsbeleid); 

 een incidenteel hogere ve-opbrengst van € 743.000 uit voorgaande jaren. Bij met name de overige bedrijven wordt een meeropbrengst gerealiseerd, vanwege het 
definitief vaststellen van de aanslagen waardoor het aantal vervuilingseenheden hoger uitvalt dan voorlopig was opgelegd. Daarnaast blijkt de afname van ve’s als 
gevolg van corona aanzienlijk minder groot te zijn dan in de jaarrekening 2020 werd verwacht. In zijn totaliteit wordt het corona-effect op de ve-opbrengsten overige 
bedrijven in 2020 ingeschat op een nadeel van € 240.000. Hierdoor is de opbrengst voorgaande jaren voor 2020 € 960.000 hoger dan de prognose jaarrekening 2020. 

Mogelijk wordt het waterschap eind 2022 gecompenseerd door het Rijk voor de in 2020 en 2021 geleden corona-schade aan lagere ve-opbrengsten. 
 
Kwijtscheldingsbeleid 
In het kwijtscheldingsbeleid van het waterschap is vastgelegd dat alleen natuurlijke personen voor 100% kwijtschelding in aanmerking kunnen komen voor: (i) de 
verontreinigingsheffing, (ii) de zuiveringsheffing en (iii) de ingezetenenheffing. Voor de bepaling van de kosten wordt uitgegaan van 100% van de bijstandsnorm. 
De realisatie (inclusief prognose) van de kwijtschelding valt in totaal € 463.000 lager uit dan de prognose BVR 2021. Deze daling komt omdat enerzijds het aantal kwijt-
scheldingsverzoeken is gedaald en anderzijds het toewijzingspercentage is gedaald. Daarnaast is de geraamde toename van 5% als gevolg van de coronacrisis eveneens 
uitgebleven. In totaal is over 2021 € 3.965.000 kwijtgescholden. 

 5.4 Waterschapsbelastingen 
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Belastinggrondslagen watersysteemheffing   B 2021 
B 2021 

JR 2021 Verschil 
(na wijziging) 

Aantal vervuilingseenheden directe lozers   6.800 7.400 7.500 100 

Aantal ingezetenen (= huishoudens)   343.600 344.700 344.900 200 

WOZ-waarde 'woningen' (in miljoenen euro's)   79.967 80.661 85.728 5.067 

WOZ-waarde 'niet woningen' (in miljoenen euro's)   18.175 19.438 14.431 -5.007 

Aantal hectare ongebouwd binnendijks   134.200 133.900 133.900 0 

Aantal hectare ongebouwd buitendijks   800 800 800 0 

Aantal hectare ongebouwd wegen   6.600 6.600 6.600 0 

Aantal hectare ongebouwd waterberging   700 500 550 50 

Aantal hectare ongebouwd natuur   37.500 37.800 38.200 400 

Aantal hectare meegetaxeerde oppervlakte   46.200 46.400 45.950 -450 
      

Belastinggrondslagen zuiveringsheffing   B 2021 
B 2021 

JR 2021 Verschil 
(na wijziging) 

Aantal ve's woonruimten: eenpersoonshuishoudens (á 1 ve) 112.100 112.800 113.100 300 

Aantal ve's woonruimten: meerpersoonshuishoudens (á 3 ve's) 691.100 693.800 693.900 100 

Aantal ve's meetbedrijven   140.200 139.600 138.400 -1.200 

Aantal ve's tabelbedrijven   148.900 151.400 152.400 1.000 

Totaal aantal vervuilingseenheden (ve’s)   1.092.300 1.097.600 1.097.800 200 
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23.800

21.400

20.000

22.500

25.000

27.500

JR 2020 B 2021 BVR 2021 JR 2021

Aantal kwijtscheldingen: ingezetenen

42.400

50.800

45.600

40.700

35.000

41.000

47.000

53.000
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Aantal kwijtscheldingen: vervuilingseenheden
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Belastingopbrengsten 
B 2021 

B 2021 
JR 2021 Verschil I/S 

(bedragen in duizenden euro's) (na wijziging) 

Watersysteemheffing 2021 (bruto-opbrengsten) 73.611 74.418 74.464 46 I/S 

Kwijtschelding ingezetenenheffing 2021 -2.156 -1.934 -1.738 196 I/S 

Watersysteemheffing voorgaande jaren 0 204 187 -17 I  

Subtotaal watersysteemheffing (netto) 71.455 72.688 72.913 225 I/S 

Zuiveringsheffing 2021 (bruto-opbrengsten) 59.738 60.028 60.038 10 I/S 

Kwijtschelding zuiveringsheffing 2021 -2.773 -2.494 -2.227 267 I/S 

Zuiveringsheffing voorgaande jaren 0 652 1.394 742 I  

Subtotaal zuiveringsheffing (netto) 56.965 58.186 59.205 1.019 I/S 

Totaal waterschapsbelastingen (netto) 128.420 130.874 132.118 1.244 I/S 

 
De bruto-belastingopbrengsten 2021 ('Watersysteemheffing 2021' en 'Zuiveringsheffing 2021' uit de vorige tabel) kunnen als volgt worden uitgesplitst naar de verschillende 
belastingcategorieën. 

 

Bruto-belastingopbrengsten B 2021 
JR 2021 Verschil 

Incidenteel/ 

(bedragen in duizenden euro's) (na wijziging) Structureel 

Verontreinigingsheffing 405 410 5 S  

Ingezetenenheffing 28.010 28.029 19 S 

Heffing gebouwd (WOZ): woningen 29.110 30.938 1.828 I 

Heffing gebouwd (WOZ): niet-woningen 7.015 5.208 -1.807 I 

Heffing ongebouwd 9.702 9.700 -2 I 

Heffing natuur 176 178 2 S 

Subtotaal bruto watersysteemheffing 74.418 74.463 45 I/S 

Zuiveringsheffing eenpersoonshuishoudens 6.169 6.185 16 S 

Zuiveringsheffing meerpersoonshuishoudens 37.944 37.947 3 I 

Zuiveringsheffing meetbedrijven 7.635 7.568 -67 I 

Zuiveringsheffing tabelbedrijven 8.280 8.338 58 I 

Subtotaal bruto zuiveringsheffing 60.028 60.038 10 I/S 

Totaal bruto heffingen  134.446 134.501 55 I/S 
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Bestemmingsreserves tariefsegalisatie 
De bestemmingsreserves voor tariefsegalisatie betreffen reserves die dienen om ongewenste fluctuaties in de belastingtarieven tussen de verschillende jaren tot een 
minimum te beperken. In zijn totaliteit dalen deze bestemmingsreserves in 2021 met per saldo € 6.485.000. Over deze mutaties zijn reeds ab-besluiten genomen (Begroting 
2021 en 1e en 2e begrotingswijziging 2021). 
 
Het voorstel resultaatsbestemming bij deze jaarrekening 2021 is: 

 een toevoeging van € 1.958.000 aan de bestemmingsreserve tariefsegalisatie watersysteembeheer; 

 een toevoeging van € 1.648.000 aan de bestemmingsreserve tariefsegalisatie zuiveringsbeheer. 
 

Bestemmingsreserves tariefsegalisatie Beginstand Toevoeging Onttrekkingen Resultaats-
bestemming 2021 

Stand 

(bedragen in duizenden euro's) 1-1-2021 t/m BVR 2021 t/m BVR 2021 1-1-2022 

Watersysteembeheer 8.044 2.541 -4.771 1.958 7.772 

Zuiveringsbeheer 10.634 2.689 -6.944 1.648 8.027 

Totaal 18.678 5.230 -11.715 3.606 15.799 
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-

 
 
Weerstandsvermogen 
Het ‘weerstandsvermogen’ is het vermogen van het waterschap om (financiële) nadelen op te vangen zonder dat de continuïteit van het waterschap in gevaar komt. De 
paragraaf weerstandsvermogen in de begroting en het jaarverslag bevat een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, de eerder geïnventariseerde risico’s, alsmede het 
beleid van het waterschap omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. Het weerstandsvermogen is vanwege de hogere geïnventariseerde risico's, in combinatie met de 
verhoogde algemene reserves, uiteindelijk gelijk gebleven op 1,2. Dit past binnen het bestuurlijk vastgestelde beleid van tussen de 1,0 en 1,4. 
 
Gedurende het jaar kunnen risico’s daadwerkelijk optreden. In de P&C-cyclus zullen financiële effecten daarvan worden opgenomen, en wordt in eerste instantie de post 
onvoorzien (die binnen programma's aanwezig is als onderdeel van de weerstandscapaciteit) benut als er binnen de budgetten geen ruimte meer is. Ook wordt dan 
beoordeeld in hoeverre het resterende saldo onvoorzien voldoende is, of dat een aanvulling vanuit het weerstandsvermogen nodig is en voorgesteld wordt aan het 
algemeen bestuur. Aan het eind van het jaar bij de jaarrekening wordt het weerstandsvermogen in totaal beoordeeld en kan bij de bestemming van een (positief) resultaat 
een voorstel worden gedaan om het weerstandsvermogen op niveau te houden. Wij gaan nu uit van een gemiddelde norm van 1,2. 
 
In deze paragraaf is een samenvatting gegeven van de drie grootste risico's die per programma zijn geïdentificeerd. Binnen programma 3 zijn ook risico's opgenomen die 
zich concern breder (ook in andere programma's) kunnen voordoen. Naast de drie grootste is er een veelheid aan risico's die samen onder overig zijn opgenomen. Er is een 
gedetailleerdere lijst beschikbaar als onderbouwing van deze overige risico's.   
 
Inventarisatie risico’s 
Dit jaarverslag 2021 is opgesteld in een tijd van onzekerheden en toenemende schaarste op veel gebieden. Zowel op de goederen en materialen, de arbeidsmarkt, de 
energiemarkt als op de financieel economische markten zijn er onzekerheden. De exploitatie in 2021 laat al een aantal financiële effecten zien, zoals de nagenoeg in zijn 
geheel wegvallende SDE-subsidies die in 2021 en ook in 2022 en mogelijk langer effect hebben. Het Centraal Planbureau heeft op 9 maart jl. geactualiseerde indexcijfers 
opgeleverd voor 2022 en 2023. Uit een interne verkenning is ook een inschatting gemaakt voor de stijging van de kosten voor grondstoffen en materialen. Al met al hebben 
deze ontwikkelingen met name invloed op het risico dat de indexen voor overige kosten en personeelslasten hoger zijn dan in de Begroting 2022 opgenomen. Wij hebben 
het extra effect van deze stijgingen ingeschat op circa € 1,0 miljoen. Dat is meer dan in de inventarisatie van de risico's die bij de Begroting 2022 in beeld was, en dat is nu de 
belangrijkste reden van de stijging van het benodigde weerstandsvermogen. 
 
In het beleid rondom reserves en weerstandsvermogen is vastgelegd dat twee keer per bestuursperiode een risico-inventarisatie wordt uitgevoerd. In de praktijk gebeurt dit 
twee keer per jaar op basis van gesprekken in de organisatie. Zowel bij de Begroting als bij het Jaarverslag wordt dit geactualiseerd. Daarbij wordt ook het inzicht in de 

 5.5 Weerstandsvermogen 
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risico's of afwijkingen die zich in het afgelopen jaar hebben voorgedaan benut. In de hiernavolgende tabel zijn de voornaamste risico’s voor waterschap Vechtstromen met 
de grootste financiële impact weergegeven (onderverdeeld naar de programma's: Watersysteem, Waterketen en Besturen en Organiseren). In de reguliere en primaire 
processen zijn er geen grote nieuwe risico's. Wel zijn er, zoals hierboven al genoemd, generieke risico's, die op alle gebieden binnen de begroting een effect kunnen hebben. 
Wij hebben de risico's op de indexen van kosten en personeelslasten opgenomen in de telling van Besturen en Organiseren. Naast de drie benoemde grootste risico's daar, 
is er zoals gezegd nu € 1,3 miljoen (ruim 1 miljoen meer dan voorgaande risicobeoordeling) opgenomen om mogelijke tegenvallers op de parameters in 2022 op te kunnen 
vangen. Grotendeels daardoor is het totaal aan geïnventariseerde kansen en risico's in dit jaarverslag 2021 hoger dan bij de Begroting 2022. Bij het opstellen van de 
komende Begroting 2023 zullen wij op basis van dan actuele inzichten opnieuw de risico's actualiseren. 
 
Coronacrisis 
2021 was door de coronacrisis een bijzonder jaar en in de paragraaf weerstandsvermogen is hieraan steeds apart aandacht besteed. De impact van de crisis is breed en 
heeft betrekking op alle aspecten van de bedrijfsvoering. Steeds hebben de aandacht voor de gezondheid van de medewerkers en continuïteit van de taken van het water-
schap centraal gestaan staan. De financiële effecten zijn met name naar voren gekomen bij bijstellingen of vertragingen van projecten en nieuw te starten projecten, met 
name met betrekking tot huisvesting en bij participatie, ter inzageleggingen en subsidietrajecten. Ook zijn er door vertragingen of minder aanwezigheid op kantoor en 
reisbewegingen ook voordelen in de exploitatie. De risico’s voor de investeringen en exploitatie zijn benoemd, maar zijn niet op geld gezet. Het effect op de belasting-
opbrengsten in 2021 (inclusief voorgaand jaar 2020) is minder nadelig geweest dan werd verwacht (zie hiervoor § 5.4). 
 
SNB en BTW-koepelvrijstelling 
SNB mocht tot en met 2020 de BTW-koepelvrijstelling toepassen. Over behoud ervan ná 2020 is SNB al langere tijd in overleg met de Belastingdienst. Indien de BTW-
koepelvrijstelling met ingang van 2021 vervalt, dan zal de verschuldigde BTW alsnog nageheven worden. Het aandeel van waterschap Vechtstromen hierin is bijna € 0,3 
miljoen (op jaarbasis). Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 is de uitkomst van het overleg van SNB met de Belastingdienst nog onzeker. Wij volgen de ontwikkeling en 
nemen dat in de P&C-cyclus en de risicoparagraaf, in afstemming met de accountant, als aandachtspunt op. 
 
Weerstandscapaciteit 
De ‘weerstandscapaciteit’ omvat alle middelen en mogelijkheden waarover het waterschap beschikt om substantiële financiële nadelen af te dekken, zodra risico’s 
werkelijkheid worden. Concreet betreft de weerstandscapaciteit van waterschap Vechtstromen de optelsom van de algemene reserve en de post onvoorzien. In dit 
jaarverslag is de weerstandscapaciteit bepaald op € 10,3 miljoen, bestaande uit: 

 algemene reserve € 9,7 miljoen per 31.12.2021 (het oorspronkelijke saldo van € 8,5 miljoen is met € 1,2 miljoen resultaatsbestemming jaarrekening 2021 aangevuld om 
blijvend te kunnen voldoen aan de weerstandsnorm); 

 de jaarlijkse post onvoorzien uit de begroting 2022 van € 0,6 miljoen. 
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De 3 grootste geïnventariseerde risico’s per programma 
Korte toelichting risico’s B 2022 JR 2021 Verschil 

(Bedragen in duizenden euro's) 

1. 
Het doorschuiven en temporiseren van 
investeringsuitgaven 

Als gevolg van het doorschuiven of temporiseren van 
investeringen bestaat de kans op het creeëren van een 
investeringsboeggolf met als gevolg die niet meer door 
huidige organisatie uitgevoerd kan worden (tekort aan 
menskracht fte's) en assets niet op orde blijven. 60 mln 
investeringen jaarlijks, 5% daarvan. 

20 500 480 

2. Vertraging in uitvoering van projecten 

Als gevolg van stagnatie in grondverwerving, 
bezwaarprocedures of omstandigheden (stikstof, pfas, 
covid) bestaat de kans op vertraging in de uitvoering van 
projecten met als gevolg minder subsidie, hogere 
investeringskosten en meer kapitaallasten. 

160 240 80 

3. Geen goed inzicht in staat van onderhoud 

Als gevolg van onvoldoende inzicht in de staat van 
onderhoud bestaat de kans op: 
- Grote impact en/of risico’s tot gevolg door overstroming 
of juist watertekort (o.a. economische schade, verstoring 
openbare orde en veiligheid: etc.).  
- Onvoldoende inzicht op funtionaliteit van assets 
Met als gevolg herstel- en/of investeringskosten bij 
plotselinge maatregelen bij stuwen of gemalen.  

160 220 60 

Overig   1.963 1.421 -542 

Subtotaal programma Watersysteem   2.303 2.381 78 

1. Uitval van procesautomatisering 
De processturing van assets is niet optimaal wat een hoger 
risico op storingen en/of uitval van assets met zich 
meebrengt. 

425 425 0 

2. 
Onvoldoende inzicht in staat van onderhoud en 
(technische) levensduur 

Door onvoldoende inzicht in staat van onderhoud neemt 
het risico op storingen en/of uitval van assets toe. Als 
gevolg daarvan kan onnodig onderhoud aan en/of 
onnodige vervanging van assets plaatsvinden met 
onnodige kosten tot gevolg. 

350 350 0 
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3. Niet (volledig) geslaagde innovatieve projecten 
Innovatieve projecten, die niet (volledig) geslaagd zijn, 
verdienen zichzelf niet (volledig) terug. 

200 200 0 

Overig   1.573 1.733 160 

Subtotaal programma Waterketen   2.548 2.708 160 

1. I-veiligheid, hacken en overige ict 
Diverse risico's op het gebied van Informatieveiligheid, 
hacks en ICT 

400 620 220 

2. Datalekken en privacy 
Onvoldoende aandacht voor AVG en privacy, met 
datalekken en boetes als gevolg. 

600 600 0 

3. Verbonden partijen (garantstelling en bijdragen) Afgegeven garantstellingen kunnen worden ingeroepen. 150 240 90 

Overig (incl. prijsstijgingen en loonontwikkelingen)   1.392 2.223 831 

Subtotaal programma Besturen en Organiseren   2.542 3.683 1.141 

Totaal   7.393 8.772 1.379 
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Inleiding 
Het treasurybeleid van waterschap Vechtstromen is vastgelegd in de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie en het treasurystatuut. Beide beogen het 
financieringsbeleid transparant te maken waarbij de risico’s zo goed mogelijk worden beheerst binnen de vastgestelde kaders. Daarbij sturen we op: 
• de kasgeldlimiet voor het beperken van het renterisico op de kortlopende financiering.  
• de renterisiconorm voor het beheersen van fluctuaties in de rentelasten op de langere termijn. 
 
Kasgeldlimiet en renterisiconorm 
De kasgeldlimiet en de renterisiconorm hebben allebei als doel de leningportefeuille van decentrale overheden te behoeden voor een onverantwoord grote gevoeligheid 
voor rentefluctuaties. Ze stellen dus een grens aan de structuur van de leningen, niet aan de hoogte. De kasgeldlimiet richt zich hierbij op leningen met een looptijd van 
maximaal een jaar (ook wel korte leningen, of kort geld genoemd). De renterisiconorm betreft leningen met een looptijd van één jaar of langer (lange leningen, lang geld). 
 
De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentrale overheid (ofwel openbaar lichaam) in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan 
een wettelijk bepaald percentage (voor waterschappen 23%) van het begrotingstotaal. Voor waterschap Vechtstromen bedroeg de kasgeldlimiet in 2021 € 36,1 miljoen.  
 
De renterisiconorm is opgesteld met als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van een jaar of langer te beperken. Dit komt erop neer 
dat het renterisico - dat voortvloeit uit een renteherziening en/of de herfinanciering van lopende langlopende geldleningen of gedeeltelijke aflossing daarvan - in een 
bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage (voor waterschappen 30%) van het begrotingstotaal. Voor waterschap Vechtstromen bedroeg 
de renterisiconorm in 2021 € 47,1 miljoen. Aangezien de aflossingen in 2021 slechts € 15,0 miljoen bedroegen en er geen renteherzieningen van toepassing waren, is 
waterschap Vechtstromen ruimschoots binnen de renterisiconorm gebleven. Zie ook de 2e grafiek op de volgende pagina. 
 
Vanwege een gering achterblijvend investeringsniveau (ten opzichte van de primitieve begroting) en een positief rekeningresultaat is er minder geld aangetrokken  
(€ 25 miljoen) dan verwacht (€ 45 miljoen). Vanwege de zeer gunstige rentetarieven van zowel langlopende leningen als van kasgeldleningen (bij deze laatste categorie is 
sprake van renteopbrengsten in plaats van -kosten) is een deel van het jaar in de financieringsbehoefte voorzien door middel van kasgeld. De kasgeldlimiet is hierbij in 2021 
in geen enkel kwartaal overschreden (zie 1e grafiek op volgende pagina). Dit past binnen de bepalingen van de Wet Financiering decentrale overheden en het 
Treasurystatuut van het waterschap (overschrijding is in maximaal twee aaneengesloten kwartalen toegestaan). 
 

 
 
 

 5.6 Financiering 
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De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de bestuurlijke participaties van waterschap Vechtstromen. Verbonden partijen zijn externe organisaties waarin we een 
bestuurlijk en financieel belang hebben. We werken samen met andere partijen voor het gezamenlijk uitvoeren van soortgelijke taken om maatschappelijke kosten en 
kwetsbaarheid te verminderen en de klantgerichtheid te bevorderen. We werken ook samen ter versterking van gezamenlijke beleidsvorming, kennisuitwisseling en 
belangenbehartiging. Via deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verschillende verbonden partijen. 
 

GBLT, Zwolle 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (gemeenschappelijk openbaar lichaam) 
 

Deelnemende 
partijen 

Zes gemeenten: Zwolle, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Dronten en Dalfsen. Vijf waterschappen: Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vechtstromen, 
Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland. 

Doel verbonden 
partij (openbaar 
belang) 

GBLT zorgt voor een efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen van de deelnemers, de uitvoering van de Wet waardering onroerende 
zaken voor de gemeentelijke deelnemers en eventueel de inrichting en/of het beheer van andere basisregistraties. 
 

Doel dat 
Vechtstromen 
nastreeft met 
deelname aan 
verbonden partij 

Vechtstromen heeft de uitvoering van de heffing en inning van belastingen overgedragen aan GBLT met als doel kwaliteitsverbetering, kostenverlaging en 
het verminderen van de eigen kwetsbaarheid. 
 

Prestaties De prestatieafspraken zijn vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst met daarnaast een lijst met prestatie indicatoren. 

Financiële 
situatie 
verbonden partij 

Eigen vermogen € 2,0 miljoen (Jaarrekening 2021) 
Vreemd vermogen € 5,8 miljoen (Jaarrekening 2021) 
Resultaat 2021 € 2,0 miljoen (positief) (Jaarrekening 2021) 
Begroting 2022 € 25,1 miljoen 
Begroting 2023 € 25,8 miljoen 

Bestuurlijke 
betrokkenheid 
Vechtstromen 

Iedere deelnemer heeft zitting in het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat daarmee uit 11 leden. Ieder lid heeft 1 stem. Vechtstromen wordt 
vertegenwoordigd door de heer Stegeman. De kostenverdeling tussen de deelnemers kan alleen bij unanimiteit worden gewijzigd. 
 

Financieel 
belang 
Vechtstromen 

Bij de verdeling van de generieke kosten bedraagt het aandeel van Vechtstromen 22,1% 
Begroting 2022: € 3,3 miljoen  
Begroting 2023: € 3,4 miljoen 
 

Risico’s 
Het waterschap is voor de uitvoering van haar taken afhankelijk van de belastingopbrengsten die GBLT genereert om deze uitvoering te bekostigen. De 
deelnemers zijn in zijn algemeenheid verplicht de gemeenschappelijke regeling van (financiële) middelen te voorzien om haar taken te kunnen uitvoeren. 
 

 5.7 Verbonden partijen 
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GBLT, Zwolle 

Exit strategie 

Vechtstromen kan uit GBLT treden. Het algemeen bestuur van GBLT bepaalt de gevolgen van de uittreding. Het algemeen bestuur van GBLT kan bepalen 
dat de uittredende deelnemer verplicht is tot betaling van een bijdrage voor de duur van ten hoogste twee kalenderjaren na het moment van uittreding. 
In het eerste kalenderjaar na het moment van uittreding bedraagt deze bijdrage maximaal 60% van de bijdrage die de uittredende deelnemer betaalde in 
het laatste kalenderjaar van deelname. In het tweede kalenderjaar na het moment van uittreding bedraagt deze bijdrage maximaal 30% van de bijdrage 
die de uittredende deelnemer betaalde in het laatste kalenderjaar van deelname. 
Uittreden kan per 31 december van enig kalenderjaar met een opzegtermijn van tenminste twee kalenderjaren. 
 

Ontwikkelingen/ 
bijzonderheden 

De voortgang omtrent het ‘sociaal incasseren’ waarbij mensen veelal thuis worden opgezocht om gezamenlijk te komen tot een oplossing voor de 
schuldenproblematiek is door de corona-maatregelen helaas stilgevallen. Inmiddels is wel gestart met het bellen van mensen. Gedurende 2022/2023 
wordt hier verder op ingezet. De eerste signalen zijn aanwezig dat hierdoor de invorderbaten lager zijn. Als dit verder doorzet kan hier een financieel 
effect in zitten in de zin van een hogere deelnemersbijdrage. Daarnaast loopt een onderzoek naar hoe GBLT een toekomstbestendige GR kan worden. 
Vechtstromen wordt hier medio 2022 concreet in meegenomen en om input gevraagd. Op dit moment levert GBLT diensten aan de Gemeente Ommen op 
basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Ondertussen wordt onderzocht, o.a. als onderdeel van het proces ‘toekomstbestendige GR’ of de 
gemeente Ommen toe kan treden tot de gemeenschappelijke regeling. 

 

Het Waterschapshuis, Amersfoort 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (gemeenschappelijk openbaar lichaam) 
 

Deelnemende 
partijen 

Alle 21 waterschappen 
 

Doel verbonden 
partij (openbaar 
belang) 

Het Waterschapshuis is het expertinstituut en serviceorganisatie van de waterschappen op het gebied van kennis over opzet, regie- en 
uitvoeringsorganisatie met als doel het realiseren van renderende samenwerking op het gebied van informatie- en bedrijfsprocessen tussen de 
waterschappen en de andere overheden die actief zijn in de watersector. 

Doel dat 
Vechtstromen 
nastreeft met 
deelname aan 
verbonden partij 

Reductie van de kwetsbaarheid en een toename van kwaliteit op het gebied van ICT en Informatie Management door samenwerking en 
kennisuitwisseling. Daarnaast is een kostenreductie mogelijk. 
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Het Waterschapshuis, Amersfoort 

Prestaties 
Het Waterschapshuis levert producten en diensten op gebied van ICT en Informatie Management. Op programmaniveau worden de opdrachten aan Het 
Waterschapshuis gegeven door de Opdrachtgeverstafel, waarin de 21 secretarissen-directeur van de waterschappen zitting hebben. Hiertoe worden 
dienstverleningsovereenkomsten getekend door de aan een programma deelnemende waterschappen. 

Financiële 
situatie 
verbonden partij 

Eigen vermogen: € 0 (Concept jaarrekening 2021) 
Vreemd vermogen: € 8,3 miljoen (Concept jaarrekening 2021) 
Resultaat verbonden partij: € 0 (Concept jaarrekening 2021) 
Begroting 2022 € 31,5 miljoen 
 

Bestuurlijke 
betrokkenheid 
Vechtstromen 

Iedere deelnemer heeft zitting in het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat daarmee uit 21 leden. Ieder lid heeft 1 stem. Vechtstromen is 
vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door de heer Van Agteren. Vechtstromen is daarnaast vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur door de 
heer Van Agteren. 
 

Financieel 
belang 
Vechtstromen 

Bijdrage Vechtstromen begroting 2022 € 1,1 miljoen (waarvan € 0,2 t.b.v. instandhouding en € 0,9 t.b.v. projecten) 
Het aandeel van Vechtstromen bedraagt 3,5% 
 

Risico’s 
De deelnemers zijn in zijn algemeenheid verplicht de gemeenschappelijke regeling van (financiële) middelen te voorzien om haar taken te kunnen 
uitvoeren. Vechtstromen loopt alleen (financiële) risico’s in de programma’s en projecten waarin het deelneemt. Door een ‘loden deur’ tussen elke 
opdracht te plaatsen liggen kosten, opbrengsten en risico’s alleen bij de opdrachtgevers van die opdrachten. 

Exit strategie 

Vechtstromen kan uit Het Waterschapshuis treden. In overleg met het uittredende waterschap wordt aan een onafhankelijke registeraccountant 
opdracht verleend een liquidatieplan op te stellen. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur van Het Waterschapshuis vastgesteld. De in het 
liquidatieplan omschreven financiële verplichtingen zijn voor het uittredende deelnemende waterschap bindend. Nadat het liquidatieplan is vastgesteld is 
het uittredende waterschap gehouden om binnen zes maanden de daarin voor hem omschreven financiële verplichtingen jegens Het Waterschapshuis na 
te komen. Uittreden kan met een opzegtermijn van tenminste één kalenderjaar. 
In de programma’s en projecten waarin Vechtstromen deelneemt, wordt het contractueel verbonden door middel van een 
Dienstverleningsovereenkomst. 
 

Ontwikkelingen/ 
bijzonderheden 

Het Waterschapshuis maakte in de periode 2019/2020 de overstap van sturing op individuele projecten (multi-projectmanagement) naar een strategische 
programmasturing. De opdrachtgeverstafel (OGT) speelt hierbij een belangrijke rol, met name bij het bepalen van de omvang van en de urgentie binnen 
de programma's en de financiële consequenties daarvan. Dit leidt tot een meer stabiele begroting in de komende jaren. 
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Aqualysis, Zwolle 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke Regeling (Bedrijfsvoeringsorganisatie) 

Deelnemende 
partijen 

Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap 
Zuiderzeeland. 
 

Doel verbonden 
partij (openbaar 
belang) 

De gemeenschappelijke uitvoering van laboratoriumactiviteiten voor de deelnemende waterschappen. Aqualysis kan, binnen zijn taken, fungeren als 
aankoopcentrale voor de waterschappen. 
 

Doel dat 
Vechtstromen 
nastreeft met 
deelname aan 
verbonden partij 

Het hebben van een eigen laboratorium. De analyse- en adviesfunctie kunnen zo nauw verbonden blijven met de primaire processen van de 
waterschappen. Kennis blijft behouden en kan verder worden opgebouwd. Een grotere organisatie biedt de mogelijkheid tot meer specialisatie, 
standaardisatie van processen en bundeling van werkvolumes. Hiermee kan een kwaliteitsverbetering worden gerealiseerd. Een grotere organisatie 
biedt tevens meer ontwikkelmogelijkheden voor de medewerkers. 
 

Prestaties 

Het verrichten van laboratoriumonderzoek. Er wordt gewerkt met een Producten- en dienstencatalogus. De deelnemers zijn verplicht de volgende 
typen-onderzoeken af te nemen van Aqualysis:  
a. metalenonderzoek; 
b. microbiologisch onderzoek; 
c. anorganisch onderzoek; 
d. organisch onderzoek; 
e.  monsterneming, en 
f.   hydrobiologisch onderzoek. 

Financiële situatie 
verbonden partij 
(o.b.v. 
conceptjaarverslag 
2021) 

Eigen vermogen per 31 december 2021: € 0,6 miljoen  
Vreemd vermogen per 31 december 2021: € 13,2 miljoen  
Resultaat over 2021: € 0,1 miljoen 
Begroting 2022: € 8,2 miljoen (excl. COVID-19 bemonsteringen) 
Begroting 2022: € 10,4 miljoen (incl. COVID-19 bemonsteringen) 
 

Bestuurlijke 
betrokkenheid 
Vechtstromen 

Iedere deelnemer heeft zitting in het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie. Het bestuur bestaat daarmee uit 5 leden. Ieder lid heeft 1 stem. De 
begroting wordt vastgesteld met twee derde van de uitgebrachte stemmen. Vechtstromen is vertegenwoordigd in het Aqualysis bestuur door de heer 
Lievers. 

Financieel belang 
Vechtstromen 
(o.b.v. 

Aandeel Vechtstromen in resultaat over 2021: € 0,2 miljoen (Vechtstromen heeft een te hoog voorschot voldaan en andere deelnemende 
waterschappen een te laag voorschot) 
Bijdrage Vechtstromen in begroting 2022: € 1,9 miljoen (26,2%) excl. COVID-19 bemonsteringen 
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Aqualysis, Zwolle 

conceptjaarverslag 
2021) 

Bijdrage Vechtstromen in begroting 2022: € 3,0 miljoen (31,5%) incl. COVID-19 bemonsteringen 
 

Risico’s 

De individuele deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling kunnen hun onderzoeksvraag aan Aqualysis op enig moment reduceren. Dit heeft 
gevolgen voor de kostenverdeling tussen het totaal van de deelnemers. 
Dit risico wordt ondervangen door de verplichting bepaalde onderzoeken bij Aqualysis af te nemen en deze niet uit te besteden aan de markt en een 
dempingsregeling die mede de verdeling van de kosten tussen de deelnemers bepaalt. 
De deelnemers zijn in zijn algemeenheid verplicht de gemeenschappelijke regeling van (financiële) middelen te voorzien om haar taken te kunnen 
uitvoeren. Vechtstromen staat, samen met de andere deelnemende waterschappen, garant voor de financiële verplichtingen die Aqualysis met de NWB 
aangaat. Voor Vechtstromen bedraagt het percentage van de garantstelling 32,1%. Aandachtspunt hierbij is dat de garantstelling uit gaat van 
meerjarige vaste percentages, terwijl de feitelijke bijdragen van de deelnemende waterschappen aan Aqualysis per begrotingsjaar kunnen verschillen. 
 

Exit strategie 
Vechtstromen kan uit Aqualysis treden. Uittreden kan per 1 januari van enig kalenderjaar met een opzegtermijn van tenminste drie kalenderjaren. Het 
bestuur van Aqualysis bepaalt de financiële, personele en overige gevolgen van de uittreding voor Aqualysis. De gevolgen van de uittreding worden 
vastgesteld met een twee derde meerderheid. 

Ontwikkelingen/ 
bijzonderheden 

De begrote omvang van de productie laat in meerjarig perspectief een stabiel verloop zien, met een (incidenteel) hogere vraag in 2023 (KRW-jaar). 
Mede door introductie van innovatief onderzoek neemt de verwachte vraag, ten opzichte van de meerjarenraming 2022-2024 (begroting 2021) 
structureel toe. Vanaf 2020 worden er extra Covid-19 bemonsteringen op elke zuivering uitgevoerd in opdracht van WVS. Kosten hiervoor worden 
gedekt door WVS via de UvW. Er wordt gewerkt aan een strategische herijking voor Aqualysis.  
 

 

EUREGIO, Gronau (D) 

Rechtsvorm 
Grensoverschrijdende gemeenschappelijke regeling (op basis van het Verdrag van Anholt) (Duits-Nederlands openbaar lichaam).  
Op dit moment loopt een verzoek bij het ministerie om het verdrag aan te passen en de waterschappen – net als de Nederlandse gemeenten - 
expliciet onder de werking van het verdrag te brengen. 

Deelnemende 
partijen 

De EUREGIO telt 129 lid gemeenten – 104 aan Duitse en 25 aan Nederlandse zijde. Een deel van de gemeenten is indirect lid via hun (Land-)Kreis. 
Naast Vechtstromen is ook Waterschap Rijn en IJssel lid van de EUREGIO. De volledige lijst: 
https://www.euregio.eu/sites/default/files/downloads/Gemeenten 

Doel verbonden 
partij (openbaar 
belang) 

De EUREGIO heeft als taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar leden te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren. 
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Doel dat 
Vechtstromen 
nastreeft met 
deelname aan 
verbonden partij 

Het versterken van de samenwerking met het Duitse grensgebied: 
- werken aan een (stedelijke) water-/milieu- en klimaatagenda; tevens via de intensivering van de samenwerking tussen de EUREGIO en het 
Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) (zie onderdeel “Ontwikkelingen/bijzonderheden” voor een nadere toelichting); 
- INTERREG: dicht bij het vuur wat betreft programma-ontwikkelingen en besluitvorming projectaanvragen; 
- versterken samenwerking met steden, gemeenten/Kommunen en Kreise; 
- optimaal gebruik maken van het EUREGIO-netwerk; 
- waar mogelijk: meeliften in het versterken van de regionale economie en in (grensoverschrijdende) ontwikkelingen op het gebied van duurzame 
energie. 

Prestaties 

Er zijn geen prestatieafspraken gemaakt.  
Op basis van het lidmaatschap heeft Vechtstromen rechten t.a.v. de EUREGIO. Voor alle leden geldt dat zij:  
- Door de EUREGIO dienen geïnformeerd te worden over actuele grensoverschrijdende thema’s en ontwikkelingen; 
- Het recht hebben om gebruik te maken van diensten, programma’s en voorzieningen van de EUREGIO. 
 

Financiële situatie 
verbonden partij 
(o.b.v. 
conceptjaarverslag 
2021) 

Eigen vermogen: € 2,3 miljoen (concept jaarverslag 2021) 
Vreemd vermogen: € 12,2 miljoen (concept jaarverslag 2021) 
resultaat verbonden partij: € 218.000 (concept jaarverslag 2021) 
Begroting 2022 € 4,4 miljoen 
Begroting 2023 € 3,2 miljoen 

Bestuurlijke 
betrokkenheid 
Vechtstromen 

De EUREGIO bestaat uit een 
- Algemeen bestuur bestaande uit ± 193 leden, zijnde de vertegenwoordigers van de deelnemers aan de EUREGIO. 
Vechtstromen heeft twee zetels in het algemeen bestuur en wordt vertegenwoordigd door de heren Lievers en Ensink (plv. Van Agteren resp. 
Rijtema). 
De hoogte van de lidmaatschapsbijdragen wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur met een meerderheid van twee derde van de stemmen van 
de in de vergadering aanwezige stemgerechtigde leden. 
- EUREGIO-Raad, het politieke orgaan van de EUREGIO. De EUREGIO-Raad bestaat uit 84 vertegenwoordigers, 42 uit Duitsland en 42 uit Nederland. 
Vechtstromen heeft één zetel in de EUREGIO-Raad en wordt hier vertegenwoordigd door de heer Lievers (plv. Van Agteren). 
- Dagelijks bestuur, dat bestaat uit 11 bestuursleden, vijf Duitse, vijf Nederlandse.  
Vechtstromen is niet vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur. 
- Drie bestuurlijke commissies, bestaande uit leden van de EUREGIO-Raad. 
Vechtstromen is met een gedeelde zetel met waterschap Rijn en IJssel vertegenwoordigd in de commissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling door de 
heer Lievers (beide leden zijn hier elkaars vervanger).  
Meer informatie over de leden van de diverse gremia vindt u hier: https://www.euregio.eu/wie-we-zijn/organisatie/.. 
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Financieel belang 
Vechtstromen 
(o.b.v. 
conceptjaarverslag 
2021) 

Bijdrage Vechtstromen begroting 2022 € 9.000 (betreft een vaste jaarlijkse bijdrage) 
Het aandeel van Vechtstromen bedraagt 0,2% 
Zie financiële situatie verbonden partij  
 

Risico’s 

In het geval van ontbinding van de EUREGIO, zou Vechtstromen een belangrijke ingang tot Duitse partnerorganisaties kunnen verliezen. De nodige 
contacten zijn weliswaar in de account Duitsland en op bestuurlijk niveau geborgd, maar is er een verlies aan efficiëntie wanneer de EUREGIO-gremia 
ophouden te bestaan.  
De deelnemers zijn in zijn algemeenheid verplicht de gemeenschappelijke regeling van (financiële) middelen te voorzien om haar taken te kunnen 
uitvoeren. 
In het Verdrag van Anholt worden de waterschappen niet expliciet als verdragspartijen genoemd. Dit zou volgens juristen van BZK op gespannen voet 
staan met het huidige EUREGIO-lidmaatschap van Vechtstromen (en Rijn en IJssel). Op moment loopt een procedure om waterschappen alsnog onder 
het Verdrag van Anholt te laten vallen. 
 

Exit strategie 

Vechtstromen kan haar lidmaatschap van de EUREGIO beëindigen. Daartoe is een schriftelijke mededeling aan de directie noodzakelijk. Het 
lidmaatschap eindigt met de afloop van het tweede kalenderjaar na de datum van de schriftelijke mededeling betreffende de beëindiging van het 
lidmaatschap. 
Over de financiële en overige gevolgen van een lidmaatschapsbeëindiging beslist het Algemeen Bestuur van de EUREGIO. 
 

Ontwikkelingen/ 
bijzonderheden 

Medio 2020 heeft de EUREGIO de strategie EUREGIO2030 vastgesteld. Het betreft een strategisch document op hoofdlijnen voor de periode 2021-
2030, waarin een groot aantal speerpunten en prioritaire onderwerpen zijn beschreven. DE EUREGIO is in basis een projectorganisatie. De nadere 
uitwerking van de nieuwe speerpunten, waaronder water en klimaat, zal door nieuwe initiatieven vanuit de leden verder vorm moeten krijgen. Er is 
geen sprake speerpunttrekkers binnen de EUREGIO.  
 
Het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW), dat in 2012 is opgericht en waarin Vechtstromen in de grensstreek 
samenwerkt met Landkreis Grafschaft Bentheim, Kreis Borken, Kreis Steinfurt en waterschap Rijn en IJssel is gehuisvest bij de EUREGIO. Het GPRW en 
de EUREGIO zien grote synergievoordelen in de samenwerking op de onderwerpen water/milieu en klimaat. Het GPRW wordt ondersteund vanuit het 
zgn. GPRW-coördinatiebureau. De huidige medewerkster van het coördinatiebureau is onder contract bij de EUREGIO en daardoor goed op de hoogte 
van de verdere uitwerking van de EUREGIO2030-strategie als ook van de ontwikkelingen binnen de EUREGIO-commissie Duurzame Ruimtelijke 
Ontwikkeling waar het nieuwe speerpunt water/milieu is ondergebracht. Onze lijnen met de EUREGIO zijn daardoor kort en er kan snel worden 
ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. 
 
Recentelijk is overeengekomen dat het GPRW het “water- en klimaatadaptatieloket” van de EUREGIO wordt. De GPRW-agenda is daarbij leidend. 
Hiermee zijn de belangrijkste bestuurlijke opgaven van Vechtstromen (klimaatadaptatie, waterkwaliteit, duurzaamheid) geborgd in de EUREGIO-
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deelaccount. EUREGIO-leden kunnen desgewenst aansluiten bij GPRW-initiatieven, bijv. bij de implementatie van de Intentieverklaring 
Grensoverschrijdende Klimaatadaptatie - een gezamenlijk initiatief van de GPRW-partners en WDODelta. Mogelijkheden voor samenwerking worden 
met enige regelmaat in de EUREGIO-raad en -Commissie DRO gecommuniceerd. Belangrijk is dat het GPRW geen verantwoording hoeft af te leggen bij 
EUREGIO, m.a.w. volstrekt autonoom kan (blijven) opereren. 
 

 

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB), Den Haag 

Rechtsvorm Naamloze vennootschap (N.V.) 

Deelnemende 
partijen 

Alle 21 waterschappen, 9 provincies en de Staat der Nederlanden. 
 

Doel verbonden 
partij (openbaar 
belang) 

Het uitoefenen van het bankbedrijf ten behoeve van de publieke sector. 

Doel dat 
Vechtstromen 
nastreeft met 
deelname aan 
verbonden partij 

Toegang tot de geld- en kapitaalmarkt. Dankzij de NWB kan Vechtstromen vreemd vermogen aantrekken tegen een gunstige rente en gebruik maken 
van advisering door de NWB. Daarnaast is er sprake van dividenduitkering. 
 

Prestaties Vechtstromen trekt zowel langlopende als kortlopende leningen aan bij NWB Bank en heeft een rekening courant voor het betalingsverkeer. 

Financiële situatie 
verbonden partij 

Eigen vermogen: € 1.902 miljoen (bron jaarrekening 2021 stand per 31-12-2021) 
Vreemd vermogen: € 93.791 miljoen (bron jaarrekening 2021 stand per 31-12-2021) 
 

Bestuurlijke 
betrokkenheid 
Vechtstromen 

Vechtstromen heeft stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) naar rato van haar aandelen (A en B), zijnde 10,47%. Voor het 
wijzigen van de statuten of het ontbinden van de vennootschap is een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen nodig. In de AvA wordt 
Vechtstromen vertegenwoordigd door de heer Stegeman. 
 

Financieel belang 
Vechtstromen 

Het belang van Vechtstromen in de NWB Bank is gewaardeerd op € 1,7 miljoen. Vechtstromen is voor 12,85% gerechtigd in het aandelenkapitaal en de 
reserves van NWB Bank en heeft binnen de vergadering van aandeelhouders een stemrecht van 10,47%. 
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Risico’s 

Ontwikkelingen op financiële markten worden in hoge mate beïnvloed als gevolg van mondiale economische gebeurtenissen. Dit kan negatieve 
gevolgen hebben voor de reële economie in Europa en hierdoor ook op de toegang tot de financiële markten en de beschikbaarheid van 
financieringsmiddelen. In de begroting van Vechtstromen wordt structureel rekening gehouden met een jaarlijkse dividenduitkering. Aangezien de 
dividendbaten afhankelijk zijn van het resultaat van de bank kunnen deze van jaar tot jaar fluctueren. Vechtstromen loopt het risico op een 
exploitatietekort wanneer het dividend lager uitvalt. Gelet hierop is het van belang om deze baten in de begroting terughoudend in te zetten. De 
terughoudende inzet van de dividendopbrengsten wordt bereikt doordat deze eerst worden gespaard in een specifieke bestemmingsreserve en pas 
daarna in latere begrotingsjaren geleidelijk worden aangewend. 
 

Exit strategie Beëindiging van de aandeelhoudersrelatie kan plaatsvinden door verkoop van aandelen. 

Ontwikkelingen/ 
bijzonderheden 

Sinds 2019 is het dividend van NWB een belangrijke post om de begroting van Vechtstromen structureel sluitend te krijgen. Tevens is van belang dat 
NWB een partner is die graag samen wil optrekken bij het mogelijk maken van verduurzamingsprojecten en –trajecten. 

 

Slibverwerking Noord Brabant (SNB), Moerdijk 

Rechtsvorm 
Naamloze vennootschap (N.V.) 
 

Deelnemende 
aandeelhouders 

Waterschappen Aa en Maas (29,42%), Brabantse Delta (22,56%), De Dommel (26,46%), Scheldestromen (7,97%) en Vechtstromen (13,59%) 
 

Doel verbonden 
partij (openbaar 
belang) 

Het tot stand brengen van en het in stand houden van de duurzame exploitatie van een slibverwerkingsinstallatie voor de verwerking van zuiveringsslib 
dat in beginsel afkomstig is van waterschappen. 
 

Doel dat 
Vechtstromen 
nastreeft met 
deelname aan 
verbonden partij 

Met het aandeelhouderschap van SNB heeft Vechtstromen zekerheid over de afzet van slib en dat het zuiveringsslib kosteneffectief en duurzaam wordt 
verwerkt. 
 

Prestaties 
Aan SNB is een uitsluitend recht toegekend voor het verwerken van zuiveringsslib. Met SNB is een Dienstverleningsovereenkomst afgesloten. SNB heeft 
een acceptatieplicht van het zuiveringsslib tegen een vooraf in de begroting van SNB afgesproken verwerkingstarief. 
 

Krooneman G
Stempel



Jaarverslag 2021               79 
 

Slibverwerking Noord Brabant (SNB), Moerdijk 

Financiële situatie 
verbonden partij 
(o.b.v. 
conceptjaarverslag 
2021) 
 

Eigen vermogen per 31 december 2021 (exclusief onverdeeld resultaat): € 18,9 miljoen 
Vreemd vermogen per 31 december 2021: € 28,1 miljoen 
Netto-kosten voor aandeelhouders in 2021: € 21,8 miljoen 
Resultaat over 2021: € -1,1 miljoen 
Netto-kosten voor aandeelhouders in 2022 volgens begroting 2022 SNB: € 21,6 miljoen (o.b.v. scenario 2 met toetreding van aandeelhouders per 2023 
en hergebruik van fosfaat vanaf eind 2024) 
 

Bestuurlijke 
betrokkenheid 
Vechtstromen 

Het waterschap is vertegenwoordigd in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) en heeft zeggenschap naar rato van het 
aandeelhouderschap (13,59%). Belangrijke besluiten worden unaniem genomen, overige besluiten met een gekwalificeerde meerderheid van 70% of 
gewone meerderheid van 51%. In de AvA wordt Vechtstromen vertegenwoordigd door de heer Lievers.  

Financieel belang 
Vechtstromen 
(o.b.v. 
conceptjaarverslag 
2021) 
 

Aandeel Vechtstromen in eigen vermogen per 31 december 2021 (exclusief onverdeeld resultaat): € 2,5 miljoen (13,59%) 
Aandeel Vechtstromen in netto-kosten voor aandeelhouders in 2021: € 3,7 miljoen (bij aanlevering van ca. 47.400 ton slib)  
Aandeel Vechtstromen in resultaat over 2021: € -295.800 
Aandeel Vechtstromen in netto-kosten voor aandeelhouders in 2022 volgens begroting 2022 SNB: € 3,9 miljoen (bij aanlevering van 48.500 ton slib) 
 

Risico’s 
Als SNB (om welke reden dan ook) het zuiveringsslib niet kan ontvangen dan zijn er onvoldoende alternatieven voor slibeindverwerking, waar 
Vechtstromen een beroep op kan doen. Dit kan grote financiële consequenties hebben voor Vechtstromen. 
 

Exit strategie 

Vastgelegd is dat de dienstverleningsovereenkomst met SNB van rechtswege eindigt als Vechtstromen uittreedt als aandeelhouder van SNB. 
Beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst om andere redenen dan uittreding als aandeelhouder is uitgesloten. Om uit te treden als 
aandeelhouder moet Vechtstromen zijn aandelen in SNB verkopen. 
 

Ontwikkelingen/ 
bijzonderheden 

 
BTW Koepelvrijstelling 
Op 2 maart 2021 heeft het DB ingestemd met het aanpassen van bestaande samenwerkingsovereenkomst en de bestaande 
dienstverleningsovereenkomst, zodat de aandeelhouders als fiscale eenheid voor de BTW kunnen opereren. Hiermee wordt beoogd het jaarlijkse BTW-
voordeel voor de aandeelhouders te behouden. De huidige afspraken inzake de BTW-koepelvrijstelling zijn namelijk per 1 januari 2021 opgezegd. SNB is 
echter nog in overleg met de Belastingdienst over de wijze waarop in 2021 en de daaropvolgende jaren met de BTW omgegaan dient te worden c.q. 
beraadt zich op alternatieven (waaronder het aangaan van een fiscale eenheid voor de BTW). Evenwel bestaat het risico dat het BTW-voordeel komt te 
vervallen. Daarmee is volgens SNB een financiële impact gemoeid van ca. € 3,50 tot € 5,50 per ton ontwaterd zuiveringsslib. Bij een verwachte 
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aanlevering door waterschap Vechtstromen van 48.500 ton aan ontwaterd zuiveringsslib in 2022 is de financiële impact bijna € 0,3 miljoen (nadelig) op 
jaarbasis. 
 
Fosfaat terugwinnen 
Samen met Energie en hergebruikbedrijf HVC heeft SNB in 2021 een proef uitgevoerd voor de terugwinning van fosfaat uit verbrandingsas. Dit is de as 
die overblijft na thermische verwerking van zuiveringsslib in de slibverwerkingsinstallaties van SNB en HVC. De proef is succesvol verlopen en in 2022 
wordt een investeringsvoorstel voorgelegd aan de AvA voor het realiseren van de nieuwe fosfaat terugwinfabriek. Hiermee wordt een belangrijke 
bijdrage geleverd in het verduurzamen en circulair maken van de afvalwater- en slibketen. 

 

NieuWater, Nieuw-Amsterdam (gemeente Emmen) 

Rechtsvorm Besloten Vennootschap (B.V.) 

Deelnemende 
partijen 

Waterschap Vechtstromen (100%) 

Doel verbonden 
partij (openbaar 
belang) 

NieuWater heeft volgens haar statuten als doel het verrichten van activiteiten met enige relatie tot de waterketen in de brede van het woord. In de 
praktijk richt het zich alleen op de exploitatie van de Puurwaterfabriek. Deze Puurwaterfabriek maakt van effluent uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Emmen ultra-puur water. Dit water wordt geleverd aan NAM B.V. die het omzet in stoom om daarmee olie onder Schoonebeek op te kunnen pompen.  

Doel dat 
Vechtstromen 
nastreeft met 
deelname aan 
verbonden partij 

De Puurwaterfabriek hergebruikt afvalwater. Het effluent vormt een duurzaam alternatief voor het gebruik van grond-, drink- en/of oppervlaktewater 
en draagt daarmee bij aan een duurzame waterhuishouding in zuid Drenthe. 
 

Prestaties 

NieuWater maakt jaarlijks plusminus 700.000 tot 1 miljoen m3 ultra-puur water uit effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Emmen. Dit ultra-
puur water wordt geleverd aan NAM die het omzet in stoom ten behoeve van de oliewinning in Schoonebeek. NieuWater krijgt hiervoor een 
vergoeding van NAM waarmee de langlopende leningen die zijn aangegaan om de Puurwaterfabriek te bouwen kunnen worden terugbetaald. Met 
ingang van 2021 wordt op de Puurwaterfabriek bovendien in samenwerking met kennisinstellingen en het bedrijfsleven en met bijdragen uit het 
Vechtstromen Innovatiefonds onderzoek gedaan naar technische innovaties om medicijnresten te verwijderen uit afvalwater. 

Financiële situatie 
verbonden partij 

Eigen vermogen: € 1,5 miljoen (jaarverslag 2021) 
Vreemd vermogen: € 26 miljoen (jaarverslag 2021) 
Netto omzet: € 6,8 miljoen (jaarverslag 2021) 
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Resultaat: € 2 miljoen (Jaarverslag 2021) 
Verwacht resultaat 2022: € 1,5 miljoen (financieel plan 2022-2035) 

Bestuurlijke 
betrokkenheid 
Vechtstromen 

Vechtstromen heeft stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) naar rato van haar aandelenkapitaal. In de AvA wordt 
Vechtstromen vertegenwoordigd door de heer Stegeman. 

Financieel belang 
Vechtstromen 

Voor 2021 bedraagt het uit te keren dividend € 936.000 (jaarverslag 2021). Vechtstromen staat voor 100% garant voor twee langlopende geldleningen 
met op 31 december 2021 een totale waarde van € 25,5 miljoen (financieel plan 2022). 

Risico’s 

NieuWater is volledig gefinancierd met twee langlopende geldleningen voor een hoofdsom van in totaal € 43,8 miljoen. Vechtstromen staat garant voor 
deze twee leningen. De jaarlijkse aflossing van deze geldleningen bedraagt ongeveer € 1,8 miljoen en de leningen lopen tot en met 2034. Op 31 
december 2021 bedroeg de resterende schuld in totaal nog € 23,7 miljoen. Het risico dat NieuWater haar verplichtingen niet kan nakomen is echter 
zeer gering. Met de NAM is namelijk een langjarige overeenkomst afgesloten waarin sprake is van een vaste jaarlijkse vergoeding. Het risico dat 
NieuWater in gebreke blijft en geen Puurwater kán leveren is ondervangen door de fabriek in te richten met meerdere straten, een dagvoorraad, een 
back-up van drinkwaterbedrijf WMD en in het uiterste geval het gebruik van oppervlaktewater. Een ander risico is de relatie met de afvalwaterinjecties 
van de NAM in noordoost Twente. Hoewel NieuWater daar formeel niets mee van doen heeft is er een risico dat NieuWater en dus Vechtstromen door 
de publieke opinie in relatie worden gebracht met de afvalwaterinjecties in Twente. 

Exit strategie 

Beëindiging van de aandeelhoudersrelatie kan plaatsvinden door verkoop van aandelen. NieuWater heeft een contract voor de levering aan de NAM 
voor een periode van 25 jaar (tot 1-1-2036) met een optie voor verlenging van 6 jaar. Na afloop van het contract dient NieuWater alles in de 
oorspronkelijke staat terug te brengen. Mocht NAM tussentijds het contract willen beëindigen dan zijn hierin clausules opgenomen die voorkomen dat 
er (financiële) schade ontstaat bij de aandeelhouders. 

Ontwikkelingen/ 
bijzonderheden 

In 2021 is de overname van 50% aandelen van drinkwaterbedrijf WMD door Vechtstromen tot stand gekomen. Op dit moment wordt gewerkt aan de 
continuïteit van de bemensing van de Puurwaterfabriek, waarover goede afspraken zijn gemaakt met WMD. In 2022 wordt door het dagelijks bestuur 
een lange termijn visie voor de verdere ontwikkeling van NieuWater opgesteld. 
 
De innovatieve combinatie van zuiveringstechnieken in de Puurwaterfabriek bieden uitstekende gelegenheid om nieuwe technieken te testen om 
medicijnresten en andere microverontreiniging te verwijderen. Daarom doen Vechtstromen, WMD, twee laboratoria en NieuWater, met cofinanciering 
vanuit de STOWA, op dit moment onderzoek naar de effectiviteit van filters voor het verwijderen van medicijnresten. 
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Stichting Bodembeheer Schoonebeek, Emmen 

Rechtsvorm Stichting 

Deelnemende 
partijen 

Waterschap Vechtstromen, gemeente Emmen, gemeente Coevorden, provincie Drenthe, Dienst Landelijk Gebied, Landinrichtingscommissie 
Schoonebeek, NAM en eigenaren (oorspronkelijke partijen bij de Overeenkomst Bodemverontreiniging Schoonebeek) 

Doel verbonden 
partij (openbaar 
belang) 

De Stichting heeft als doel: 
-Het versterken van de milieu hygiënische kwaliteit in het gebied (Schoonebeek) in relatie met de landinrichting, door het uitvoeren van het 
Bodembeheerplan en Saneringsplannen; 
-Het beheer van de fondsen die hiertoe zijn gevormd. 
 

Doel dat 
Vechtstromen 
nastreeft met 
deelname aan 
verbonden partij 

Als eigenaar van gronden in het betreffende gebied en als betrokken overheid bij de landinrichting is Vechtstromen deelnemer aan het Convenant 
Gedempte Wijken. Het Convenant kent een uitvoeringsorganisatie: de Stichting Bodemsanering Schoonebeek. De Stichting beheert een fonds voor het 
saneren van gedempte wijken en ziet toe op de uitvoering van het Bodembeheerplan. 

Prestaties 
De Stichting richt zich op het wegnemen en voorkomen van verdere bodemverontreinigingen van de wijken bij Schoonebeek. Deze verontreinigingen 
zijn ontstaan met het dempen van wijken en een aantal andere locaties. In het Convenant Gedempte Wijken zijn afspraken gemaakt over het 
bodembeheer en is een financiële regeling getroffen. Het oogmerk is het wegnemen van belemmeringen voor grondtransacties. 

Financiële situatie 
verbonden partij 

Eigen vermogen is € 0 miljoen (Jaarverslag 2020) 
Vreemd vermogen is € 1,9 miljoen (Jaarverslag 2020) 
Resultaat 2020: € 0 (Jaarverslag 2020) 
Begroting 2022: € 31.500 (Begroting 2022) 
 

Bestuurlijke 
betrokkenheid 
Vechtstromen 

De Stichting kent een directeur en staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. In deze raad zijn vertegenwoordigd de gemeente Emmen (mede 
namens Coevorden), de provincie Drenthe, waterschap Vechtstromen en de gemeenschappelijke eigenaren. Vechtstromen is vertegenwoordigd in de 
Raad van Toezicht door mevrouw Aarnink. 
 

Financieel belang 
Vechtstromen 

Eenmalige storting € 38.750 
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Stichting Bodembeheer Schoonebeek, Emmen 

Risico’s 

In het herinrichtingsgebied Schoonebeek is sprake van vele historische dempingen in voormalige vaarten (wijken). In diverse gevallen is hierbij 
bodemverontreiniging ontstaan. Als eigenaar in het gebied is Vechtstromen mede verantwoordelijk voor de sanering. Er is geen directe verplichting 
voor het waterschap tot het aanvullen van het vermogen van de Stichting wanneer dit ontoereikend zou zijn voor het uitvoeren van de doelen van de 
Stichting en het Convenant. Wel zou een moreel bestuurlijk appel kunnen worden gedaan om bij te springen bij eventuele tekorten. Het al dan niet 
voldoen aan een dergelijk verzoek kan dan plaatsvinden op basis van een eigen bestuurlijke afweging, zonder juridische verplichting. 
 

Exit strategie 
Een stichting heeft geen leden. In zoverre is er geen mogelijkheid om uit de Stichting te treden. Vechtstromen zou uit het onder de Stichting liggende 
convenant kunnen treden en uit de Raad van Toezicht. 
 

Ontwikkelingen/ 
bijzonderheden 

In 2015 heeft de werkorganisatie de vermogens- en kostenopbouw geactualiseerd. Daaruit blijkt dat de baten (rente-inkomsten) de lasten (stichtings- 
en saneringskosten) niet meer kunnen compenseren. Dit betekent dat op de lange termijn de voorziening onvoldoende is om de uitvoering van het 
takenpakket van de stichting te kunnen waarborgen. Bij tekorten zijn de overheden (provincie Drenthe en gemeente Emmen/Coevorden) aan te 
spreken, conform convenant 
In 2019 heeft de stichting wederom een actualisatie van de vermogens- en kostenopbouw opgesteld. Deze is in de jaarvergadering door de Raad van 
Toezicht geaccordeerd. 
 

 

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Amersfoort 

Rechtsvorm Stichting 

Deelnemende 
partijen 

Alle 21 waterschappen en 12 provincies 
 

Doel verbonden 
partij (openbaar 
belang) 

STOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert toegepaste 
kennis die de waterbeheerders nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te voeren. Deze kennis kan liggen op toegepast 
technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch of sociaalwetenschappelijk gebied. 

Doel dat 
Vechtstromen 
nastreeft met 
deelname aan 
verbonden partij 

STOWA is een belangrijke bron van toegepaste kennis voor Vechtstromen. Deze kennis wordt in nauwe samenwerking met de andere regionale 
waterbeheerders ontwikkeld waardoor Vechtstromen sneller over actuele toegepaste kennis kan beschikken op een breed palet aan 
watervraagstukken. Door samen te werken aan kennisontwikkelingen gebeurt dat bovendien tegen aanzienlijk lagere maatschappelijke kosten. 
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Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Amersfoort 

Prestaties 
De onderzoeksprojecten van STOWA worden in de programmacommissies van STOWA besproken en door het bestuur vastgesteld. De waterschappen 
zijn in de programmacommissies vertegenwoordigd, waardoor zij de gewenste richting geven aan de prestaties van de STOWA. 

Financiële situatie 
verbonden partij 

Totale baten: € 26 miljoen (jaarverslag 2021) 
Lasten: € 26,9 miljoen (jaarverslag 2021) 
Waarvan onderzoek en ontwikkeling: € 24,7 miljoen (jaarverslag 2021) 

Bestuurlijke 
betrokkenheid 
Vechtstromen 

Het bestuur van de STOWA bestaat naast de directeur van de STOWA en twee vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en het IPO, uit vijf 
waterschapbestuurders. Het bestuurslidmaatschap van de waterschappen rouleert. Op dit moment vaardigt Vechtstromen geen bestuurder af in het 
bestuur van de STOWA. 

Financieel belang 
Vechtstromen 

Alle waterschappen samen droegen in 2021 € 8,8 miljoen bij aan STOWA (jaarverslag 2021). De bijdrage van Vechtstromen is 5% en komt in 2021 neer 
op € 435.600 (inschatting op basis van jaarverslag 2021). 

Risico’s 
De kosten worden jaarlijks gedekt uit de bijdragen van de deelnemende partijen en van derden, er wordt niet geïnvesteerd en er is dus nauwelijks 
sprake van een financieel risico. 
 

Exit strategie Een stichting heeft geen leden. In zoverre is er geen mogelijkheid om uit de Stichting te treden. 

Ontwikkelingen/ 
bijzonderheden 

In 2019 heeft het STOWA-bestuur haar strategienota voor de periode 2019-2023 vastgesteld. 

 

Unie van Waterschappen (UvW), Den Haag 

Rechtsvorm Vereniging 

Deelnemende partijen Alle 21 waterschappen 

Doel verbonden partij (openbaar 
belang) 

De vereniging behartigt op nationaal en internationaal niveau de belangen van de waterschappen. De Unie ontwikkelt 
gezamenlijke visies, bepaalt gezamenlijke standpunten van haar leden en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. 
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Unie van Waterschappen (UvW), Den Haag 

Doel dat Vechtstromen nastreeft met 
deelname aan verbonden partij 

Nationale en internationale behartiging van het waterschapsbelang door middel van lobby, communicatie en regievoering. 
Daarnaast kennisuitwisseling en samenwerking over een veelheid aan onderwerpen.  
 

Prestaties Prestaties worden niet expliciet afgesproken. De vereniging voert jaarlijks een jaarplan uit. 

Financiële situatie verbonden partij 

Eigen vermogen is € 3.1 miljoen (jaarrekening 2021) 
Vreemd vermogen is € 23,5 miljoen (jaarrekening 2021)  
Resultaat € 1.100.000 (jaarrekening 2021) 
Begroting 2022 € 11,4 miljoen  
 

Bestuurlijke betrokkenheid 
Vechtstromen 

Via de ledenvergadering en de bestuurlijke commissies hebben we als een van de leden zeggenschap over de UvW. Ieder lid heeft 
1 stem. Zowel de ledenvergadering als de commissies hebben beslissingsbevoegdheid. Vechtstromen is in de ledenvergadering 
vertegenwoordigd door de heer Kuks. 

Financieel belang Vechtstromen 

Contributie 2022:  € 488.351 
Compensatie financieringstekort: € 6.644 
Bijdrage SIKB:   € 5.000 
Bijdrage Het Waterschap:  € 6.429 
Bijdrage Bever- en Muskusratten: € 114.596 
Totale bijdrage 2022:  € 621.019 
Bijdrage t.o.v. totaal: 4,2% 

Risico’s 

Waterschappers zijn op ambtelijk en bestuurlijk niveau vaak betrokken bij beleidsthema’s die de vereniging oppakt. Toch kunnen in 
verenigingsverband gemaakte afspraken afwijken van eigen beleid en/of extra druk op de organisatie leggen. Vechtstromen staat 
(naar rato van het aandeel van waterschap Vechtstromen in de totale contributiebetaling aan de vereniging) garant voor een 
lening van de Nederlandse Waterschapsbank aan de vereniging voor een bedrage van € 5,8 miljoen. Deze lening loopt tot en met 2 
mei 2042. 

Exit strategie Vechtstromen kan het lidmaatschap van de vereniging opzeggen. 

Ontwikkelingen/ bijzonderheden 

In 2022 gaat in het bijzonder aandacht naar: 

  Verankering en verdieping van het principe ‘water en bodem sturend voor de ruimtelijke inrichting’  

  Lobby voor een bronaanpak in het kader van het verbeteren van de waterkwaliteit D 

  Realiseren van afgesproken doelstellingen voor hoogwaterbescherming  

  Ondersteunen van waterschappen op weg naar klimaatneutraliteit  
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Unie van Waterschappen (UvW), Den Haag 

  Het herijken van het internationale werk van de waterschappen. 

  Inzet op wettelijke verankering van de voorstellen tot aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen. 

  Voorbereiding waterschapsverkiezingen 2023. 

  Lobby voor een bronaanpak in het kader van het verbeteren van de waterkwalitei. 

  Realiseren van afgesproken doelstellingen voor hoogwaterbescherming  

  Ondersteunen van waterschappen op weg naar klimaatneutraliteit. 

  Het herijken van het internationale werk van de waterschappen  

  Inzet op wettelijke verankering van de voorstellen tot aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen 

  Voorbereiding waterschapsverkiezingen 2023 

 

Vereniging Werken voor de Waterschappen (VWvW), Den Haag 

Rechtsvorm Vereniging 

Deelnemende 
partijen 

21 waterschappen en 15 aan de waterschappen gelieerde organisaties, waaronder de Unie van Waterschappen, STOWA, Het Waterschapshuis, GBLT en 
Aqualysis 
 

Doel verbonden 
partij (openbaar 
belang) 

De VWvW behartigt het werkgeversbelang van de gemeenschappelijke sociale en sociaaleconomische belangen van de leden van de vereniging die 
activiteiten verrichten binnen de sector waterschappen. 
 

Doel dat 
Vechtstromen 
nastreeft met 
deelname aan 
verbonden partij 

We nemen deel aan deze vereniging om tot een gezamenlijke cao te komen en daarmee uniforme arbeidsvoorwaarden. 
 

Prestaties 

De vereniging wil haar doel bereiken door onder meer: 
- Voeren van onderhandelingen en het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst; 
- Het geven van advies, vertrekken van inlichtingen, het verzorgen van documentatie, geven van voorlichtingen en het verlenen van andere diensten 
aan de leden; 
- Verlenen van informatie aan haar leden betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten; 
- Bij wettelijke en andere maatregelen coördinerend, stimulerend en adviserend op te treden; 
- Onderhouden van contacten met landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden; 
- Het behartigen van overige belangen van de leden in de ruimste zin van het woord. 
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Vereniging Werken voor de Waterschappen (VWvW), Den Haag 

Financiële situatie 
verbonden partij 

De leden van de vereniging zijn per verenigingsjaar een contributie verschuldigd. 
De vereniging is in 2019 opgericht. In 2021 is eenmalig een bijdrage ‘opbouw weerstandsvermogen’ van de vereniging opgenomen. Door de bijdrage in 
2021 is nu een weerstandsvermogen van circa 15% van de begroting opgebouwd. Naast deze post is er ook nog een post onvoorzien die jaarlijks in de 
begroting wordt opgenomen. De post onvoorzien is 5% van de begroting. 
 
Resultaat 2021: € 88.000 (Prognose jaarrekening 2021) 
Omvang begroting 2022: € 450.000 
 

Bestuurlijke 
betrokkenheid 
Vechtstromen 

Vechtstromen is vertegenwoordigd in de ledenvergadering van de vereniging. De leden zijn onderverdeeld in categorieën (afhankelijk van het aantal 
medewerkers) en aan de hand van de categorie heeft een lid 1, 2 of 3 stemmen.  
Vechtstromen heeft 3 stemmen. Totaal zijn 69 stemmen verdeeld over alle leden.  
Vechtstromen is in de ledenvergadering vertegenwoordigd door de heer Kuks. 
 

Financieel belang 
Vechtstromen 

Begroting 2022: € 16.477  
deelname 3,7% 
 

Risico’s 

De vereniging onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden. Er is een risico dat de onderhandelingen voor een 
nieuwe cao niet op tijd klaar zijn voordat de huidige cao af loopt. Als dat het geval is zal de huidige cao nog verder door lopen. Een ander risico is dat de 
vereniging een cao sluit die ons als waterschap niet past. We zijn als werkgever gebonden aan de besluiten die de vereniging als werkgeversvereniging 
neemt. 
 

Exit strategie Het lidmaatschap van de vereniging kan worden opgezegd. 

Ontwikkelingen/ 
bijzonderheden 
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De bedrijfsvoering omvat het geheel van interne organisatieonderdelen die ondersteunend zijn aan de primaire activiteiten (kerntaken) van het waterschap. Hiervoor is het 
dagelijks bestuur beleidsvormend. De stand van de organisatie en de ontwikkelingen daarin zijn opgenomen in programma 3 (Besturen en organiseren) in paragraaf 4.3 van 
dit jaarverslag. 
 

5.8.1 Personeels- en overheadkosten 
In de paragraaf bedrijfsvoering wordt inzichtelijk gemaakt hoe de personeelskosten en toegerekende overheadkosten zich hebben ontwikkeld ten opzichte van begroting. 
Daarnaast wordt aangegeven wat het effect van deze ontwikkelingen op programmaniveau is geweest. Onder toegerekende overheadkosten verstaan we de verzameling 
van algemene kosten die het waterschap maakt om het werk te faciliteren (bijvoorbeeld ICT voorzieningen, interne faciliteiten, huisvestingskosten en personeelsbeleid). De 
in deze paragraaf opgenomen overzichten maken integraal onderdeel uit van de netto-kosten per programma (zie ook "De programma's" hoofdstuk 4). 

Doorbelaste kosten per programma 
In onderstaande tabellen wordt op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt uit welke kostencomponenten de aan programma's toegerekende overhead- en personeelskosten 
bestaan, de indirecte kosten. In totaal gaat het hier om zo'n 1/3 deel van de gehele exploitatiebegroting. 

 

Realisatie personeelskosten en overhead 
B 2021 

B 2021 
JR 2021 Verschil 

(bedragen in €) (na wijziging) 

Personeelsbudgetten teams/eenheden 42.411 44.355 43.043 1.312 

Geactiveerde kosten -7.929 -7.902 -7.313 -589 

Toegerekende overhead 13.546 12.708 11.635 1.073 

Totaal aan programma’s toegerekende kosten 48.028 49.161 47.365 1.796 

 

Realisatie personeelskosten en overhead per programma 
B 2021 

B 2021 
JR 2021 Verschil 

(bedragen in €) (na wijziging) 

Programma 1 Watersysteem 18.234 18.137 17.462 675 

Programma 2 Waterketen 11.935 12.229 11.684 545 

Programma 3 Besturen en Organiseren 17.860 18.795 18.219 576 

Totaal  48.029 49.161 47.365 1.796 

 
Toelichting 
Personeelsbudgetten teams en eenheden (voordeel € 1.312.000) 
Het voordeel op dit onderdeel wordt met name veroorzaakt doordat in 2021 minder kilometers zijn gereden en minder activiteiten voor het personeel zijn georganiseerd.  
Hierdoor ontstaat een positief verschil tussen de geraamde (overige) personeelskosten en de werkelijke uitgaven hierop. Bij het opstellen van de BVR was de verwachting 
dat het aantal activiteiten en gereden kilometers weer zou aantrekken. Dat is echter in beperkte mate het geval geweest. Daarnaast zien we een voordeel ontstaan op de 

 5.8 Bedrijfsvoering 
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salariskosten en sociale lasten door vacatures en detacheringsopbrengsten, tegelijkertijd is een nadeel van ongeveer dezelfde omvang ontstaan als gevolg van benodigde 
vervangende inhuur. Tot slot heeft een groot aantal medewerkers extra verlofuren aangekocht vanuit het Individueel Keuzebudget (IKB). Dat leidt tot een voordeel bij de 
teams omdat hierdoor een deel van het IKB-budget niet heeft geleid tot een uitbetaling. Vermoedelijk heeft het grote aantal aangekochte verlofuren een relatie met het 
feit dat vanaf 2022 de aankoop van een verlof uur vanuit het IKB circa 20% ‘duurder’ is geworden voor de medewerkers. 
 
Geactiveerde kosten (nadeel € 589.000) 
Geactiveerde kosten zijn personeelskosten die worden toegerekend aan investeringen. Ten opzichte van de BVR ontstaat hier een negatief resultaat. Uit de jaarrekening 
blijkt dat er minder aan uren investeringsprojecten zijn toegerekend dan in de ramingen was ingeschat.  
 
Toegerekende overhead (voordeel € 1.073.000) 
Het voordeel op toegekende overhead wordt veroorzaakt doordat het aantal opleidingen in 2021 lager is geweest dan verwacht. Vermoedelijk heeft dit te maken met de 
coronacrisis. Daarnaast was in 2021 geen heffing voor de WKR verschuldigd. Tot slot zien we dat op diverse budgetten zoals contributies, vergaderkosten, porti-kosten en 
telefoonkosten voordelen zijn ontstaan.  
 

5.8.2 Privacy (AVG) 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Waterschap Vechtstromen is wettelijk verplicht te voldoen aan de Europese privacyregels op de grond van de AVG. Burgers, agrariërs, ondernemers en medewerkers 
(betrokkenen) kunnen rekenen op voldoende bescherming van hun privacy wanneer zij gegevens verstrekken aan Waterschap Vechtstromen. We willen een betrouwbare 
partner zijn en schade aan onze betrokkenen voorkomen zoals discriminatie en fraude, bijvoorbeeld als gevolg van datalekken. Daarmee wenden wij ook ernstige gevolgen 
voor onze organisatie af, zoals politieke, financiële en imagoschade. 
 
Herkennen en bewustzijn 
Stap voor stap zijn we ons binnen Vechtstromen steeds bewuster van het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de integratie daarvan in beheersmatige processen. 
Zo is een belangrijke tool hiervoor, de procedure datalekken, in 2021 geactualiseerd en regelmatig onder de aandacht gebracht bij medewerkers. Aandacht vragen voor 
privacy-gerelateerde onderwerpen vindt sinds vorig jaar onder andere plaats door flitslessen. Een privacyflitsles duurt maximaal drie minuten, behandelt actuele casussen 
uit onze bedrijfsvoering in combinatie met onderwerpen uit de AVG, en wordt om de drie weken verspreid onder alle medewerkers via de e-mail. De flitsles heeft een 
verplicht karakter. Op deze wijze maken we aantoonbaar stappen in het bewustzijn van privacy in ons dagelijks handelen. Dit laatste bleek ook uit de crisisoefening van 
november waarin een data hack werd nagebootst. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) werd al in het beginstadium van de oefening benaderd met het oog op een 
mogelijk datalek.  
 
Het samenwerken met andere waterschappen op privacy-gebied vindt op een constructieve wijze plaats. Zo hebben er ter voorbereiding  op de sectorale audit privacy, die 
in januari 2022 wordt gehouden, onderlinge peerreviews plaatsgevonden. 
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In 2021 zijn 6 datalekken geconstateerd. Deze datalekken zijn geregistreerd in het datalekkenregister en er zijn acties genomen om herhaling te voorkomen. De aard en 
omvang van de datalekken hebben niet geleid tot nadelige consequenties voor betrokkenen dan wel voor onze organisatie, en ook niet tot meldingen aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
Sectorale audit privacy en 2022  
In maart 2022 worden de uitkomsten verwacht van de sectorale audit privacy, die is geïnitieerd vanuit het Waterschapshuis. Aan de hand van de bevindingen van de 
externe auditor en de ervaringen die we als Vechtstromen sinds de inwerkingtreding van de AVG in 2018 hebben opgedaan, volgt medio 2022 een voorstel richting het DB 
voor een privacy-strategie voor de komende jaren. 
 

5.8.3 Informatieveiligheid 
Het Waterschap Vechtstromen wil op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) een veilige digitale omgeving bieden. Dit is geen eenmalige exercitie maar 
een doorlopend proces. In 2020 en 2021 hebben we verschillende incidenten gezien die op zakelijk gebied maar ook zeker in de persoonlijke omgeving negatieve effecten 
hebben opgeleverd waardoor het adresseren van die veiligheid prioriteit heeft. Eind 2020 zijn we gestart met het maken van een nieuw (deel-)plan voor het realiseren van 
de ambities die we als waterschap en als sector op dat vlak hebben.  
 
Ontwikkelingen 
We hebben in deze periode uitvoering gegeven aan het in 2020 gemaakte (deel-) plan voor het realiseren van de ambities die we als waterschap en als sector op het vlak 
van informatieveiligheid hebben. We hebben een managementsysteem voor informatieveiligheid (ISMS) ingevoerd om dit proces te beheersen en een nieuw 
informatieveiligheidsbeleid vastgesteld. Daarnaast zijn er diverse (deel-)projecten uitgevoerd die een belangrijke bijdrage leveren aan het reduceren van de risico’s. Jaarlijks 
worden er nieuwe (deel-)plannen gemaakt voor het realiseren van de ambities. 
 
Samenwerkingsverbanden 
Het Waterschap Vechtstromen werkt met diverse partijen samen om een verbetering op het gebied van informatieveiligheid te bewerkstelligen. Zeven waterschappen 
hebben in 2021 een oefening “Stroomversnelling 2021” gehouden met als belangrijk aandachtspunt de informatieveiligheid. Het Waterschap Vechtstromen heeft 
deelgenomen aan deze oefening en verwerkt de geconstateerde bevindingen in de nieuwe (deel-)plannen voor de komende jaren.  
 
Het Waterschap Vechtstromen neemt deel aan het Information Sharing and Analysis Centre (ISAC) van onze sector ‘Keren en Beheren’. Hierin zijn alle waterschappen en 
Rijkswaterstaat vertegenwoordigd en wordt informatie onderling gedeeld.  We vinden het belangrijk om hierin een bijdrage te leveren. 
 
Bewustzijn 
Door het aanbieden van informatie middels webinars, blogs en andere vormen, denken we een positieve bijdrage te hebben geleverd op het gebied van bewustzijn en 
veiligheid.  
 
Audit 
In 2021 heeft er een sectorbrede audit plaatsgevonden op het gebied van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De resultaten hiervan worden verwerkt in de 
jaarlijks te maken (deel-)plannen. 
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5.8.4 Informatiebeheer 
Vanuit de Archiefwet en ook vanuit het archiefbesluit 2014 van waterschap Vechtstromen is de verplichting om eens per jaar een overzicht te maken van de stand van 
zaken van het Informatiebeheer. Eerder gebeurde dat door een uitgebreide rapportage aan het AB te sturen, nieuw is deze rapportage in de paragraaf Bedrijfsvoering van 
het Jaarverslag. 
 
Ontwikkelingen 2021 
De belangrijkste zaken waar IB in 2021 aan heeft gewerkt zijn 

 Bijdragen in het in gebruik nemen van Teams365, door middel van afstemmen met hele organisatie over structuur van de teamsites en instellen van archiefkanalen 

 Live gaan met nieuwe koppeling tussen SP en Join, waardoor de archivering van stukken door de medewerkers eenvoudiger is geworden. Hierdoor heeft 
archivering een prominentere plek gekregen in de werkprocessen en levert daardoor ook een grotere bijdrage aan de terugvindbaarheid van informatie. Ook is het 
aantal gearchiveerde documenten aanzienlijk toegenomen. 

 Opzetten en invoeren van (door de wet vereiste) kwaliteitssysteem op archiveringsaspecten binnen Teams. 

 Maken meerjarenbeleidsplan 2021-2025 voor IB 
 
Vooruitblik 2022 
Voor het jaar 2022 staan als belangrijkste doelen op de agenda 

 Uitvoeren van informatieanalyse over eventuele vervanging van DMS/zaaksysteem Join 

 Meewerken aan invoeren van nieuwe wetgeving omtrent digitale overheid (IDO) 

 Voorbereiden op livegang van DSO en Wet open overheid 

 Analyseren en bepalen oplossingsrichting voor informatie op oude netwerkschijven 
 

5.8.5 Doelmatigheid en doeltreffendheidsonderzoeken 
 
Vanuit de verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur worden gedurende het jaar onderzoeken en evaluaties uitgevoerd. De aard en het doel van de onderzoeken is 
verschillend en loopt uiteen. Bij het doen van onderzoeken willen we zoveel mogelijk aansluiten bij geplande werkzaamheden, om daarmee de uitvoerende of controledruk 
niet te sterk te vergroten. In 2021 zijn de onderzoeken nog niet gecoördineerd tot stand gekomen.  Wij streven ernaar om die coördinatie wel vorm te geven, zowel in de 
planning van onderzoeken als in de manier waarop ze worden uitgevoerd. Wij zijn daarom onder andere gestart om, mede in het kader van de lange termijn agenda, de 
planning van beleidsvoorstellen in kaart te hebben. Door de meer gecoördineerde aanpak geven we verder invulling aan artikel 109a van het Waterschapsbesluit. 
 
Het soort onderzoeken loopt uiteen. In 2021 hebben we op diverse terreinen onderzoeken gedaan, zoals op het gebied van compliance (zoals de verbijzonderde interne 
controle rechtmatigheid, juistheid en getrouwheid van de financiële processen en verantwoording of bijvoorbeeld de hierboven genoemde interne audits op het gebied van 
privacy en informatieveiligheid). Op het gebied van de bedrijfsvoering hebben onderzoeken plaatsgevonden, zoals een medewerkers tevredenheid onderzoek, en ook is het 
integriteitsbeleid geëvalueerd.   
 
Wij voeren 2 keer per jaar voor de projecten die afgerond zijn een evaluatie uit, waarbij aandacht uitgaat naar de manier van projectmatig werken en het tijdig en goed 
beheren van de investeringsuitgaven, en daarmee ook op doelmatigheid. Een voorbeeld van een evaluatie die we in 2021 hebben afgerond en ook aan het Algemeen 
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Bestuur hebben verantwoord was de evaluatie van de Energiefabriek, met zowel een technisch- financiële evaluatie als een evaluatie die op de bestuurlijke 
informatievoorziening en besluitvorming was gericht. De evaluaties leiden tot verbeteracties en maatregelen die door teams in de plannen worden opgenomen en daarmee 
tot uitvoering leiden.  
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Het EMU-saldo is het totaal van de inkomsten minus de uitgaven van de Rijksoverheid, sociale fondsen en decentrale overheden. In het zogenoemde Stabiliteits- en 
Groeipact is per EU-lidstaat een EMU-tekort afgesproken van maximaal 3% van het bruto binnenlands product. 
 
Op 23 mei 2018 hebben de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met het kabinet afspraken gemaakt over 
de ruimte voor de decentrale overheden in het Nederlandse EMU-saldo in de periode 2019 tot en met 2022. Deze ruimte bedraagt 0,4% van het Bruto Binnenlands Product 
(BBP) en is als volgt onderverdeeld: 0,27% gemeenten, 0,08% provincies en 0,05% waterschappen. De ruimte voor de waterschappen van 0,05% BBP leidde met de meeste 
recente raming van het BBP voor 2021 tot een maximaal EMU-tekort van € 410,8 miljoen in dat jaar. Dit bedrag is met de vastgestelde verdeelsleutel van de ‘geraamde 
netto-exploitatiekosten van het voorgaande jaar’ (2020 dus) verdeeld over de waterschappen. Voor Vechtstromen leidde dit tot een referentiewaarde voor boekjaar 2021 
van € 17,5 miljoen. 
 
Het EMU-saldo is in deze jaarrekening uitgekomen op een tekort van € 12,3 miljoen. Dit is lager dan de tekorten die werden voorzien in de oorspronkelijke begroting 2021 
(€ 29,7 miljoen) en bij de BVR 2021 (€ 26,2 miljoen) en ook lager dan de referentiewaarde voor 2021 van € 17,5 miljoen. 

 

Omschrijving 
JR 2020 B 2021 

B 2021 
JR 2021 Verschil (bedragen in duizenden €) (na 

wijzigingen) 

EMU-exploitatiesaldo           

  Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 2.576 -5.348 740 7.007 6.267 

Invloed investeringen           

  Bruto-investeringsuitgaven  -60.785 -69.429 -60.781 -54.838 5.943 

  Investeringssubsidies 3.752 11.759 8.227 7.714 -513 

  Verkoop materiële en immateriële activa 936 0 0 2.305 2.305 

  Afschrijvingen 33.475 34.112 35.531 35.873 342 

Invloed voorzieningen           

  Toevoegingen aan voorzieningen t.l.v. exploitatie 1.368 481 411 0 -411 

  Vrijval voorzieningen t.g.v. exploitatie -887 0 -334 -554 -220 

  Betalingen rechtstreeks uit voorzieningen -1.358 -1.268 -1.314 -1.121 193 

Invloed reserves 0 0 0 0 0 

Deelnemingen en aandelen 0 0 -8.728 -8.728 0 

EMU-saldo -20.923 -29.693 -26.248 -12.342 13.906 

Referentiewaarde -18.300 -17.500 -17.500 -17.500 0 

Verschil EMU-saldo en Referentiewaarde -2.623 -12.193 -8.748 5.158 13.906 

 

 5.9 EMU-saldo 
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Vanuit de balans (zie hoofdstuk 7) is de netto-schuld af te leiden. Dit is de optelsom van de langlopende schulden en de vlottende passiva gesaldeerd met de vlottende 
activa. De netto-schuld is opgelopen van € 462,2 miljoen per 31 december 2020 naar € 473,8 miljoen per 31 december 2021 en daarmee met € 11,6 miljoen toegenomen.  
De berekening van het EMU-saldo komt uit op een tekort van € 12,3 miljoen. Het verschil ad € 0,7 miljoen laat zich in hoofdzaak verklaren door enerzijds de mutatie in de 
deelneming in SNB (afname € 0,3 miljoen) en anderzijds de onttrekking uit de voorziening voor oninbare belastingdebiteuren ad € 0,4 miljoen. 
 

 

Ontwikkeling netto-schuld 

Langlopende schulden + kortlopende schulden -/- vlottende activa 

 (bedragen in miljoenen €) 
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In de navolgende paragrafen worden de verschillende doorsnedes van de exploitatierekening gepresenteerd, zoals voorgeschreven in het Waterschapsbesluit. Het betreft 
achtereenvolgens de exploitatierekening naar programma's, naar de kostendragers "Watersysteembeheer" en "Zuiveringsbeheer" en de exploitatierekening naar kosten- 
en opbrengstensoorten. Bij iedere paragraaf wordt conform voorschrift de primitieve begroting, de bijgestelde begroting en de realisatie van het jaar 2021 weergeven. 
  

 6 Exploitatierekening 
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Programma 1 Watersysteem  B 2021 B 2021 
JR 2021 Verschil 

(bedragen in duizenden €) (primitief)  
(na 

wijzigingen)  

Watersysteem         

Netto-kosten programma's (exclusief reservemutaties) 59.814 58.887 57.034 1.853 

Toevoegingen aan reserves (binnen programma's) 0 0 0 0 

Onttrekkingen aan reserves (binnen programma's) 0 -110 -110 0 

Totaal Watersysteem 59.814 58.777 56.924 1.853 

          

Programma 2 Waterketen  B 2021 B 2021 
JR 2021 Verschil 

(bedragen in duizenden €) (primitief)  
(na 

wijzigingen)  

Waterketen         

Netto-kosten programma's (exclusief reservemutaties) 47.560 49.416 48.490 926 

Toevoegingen aan reserves (binnen programma's) 0 687 687 0 

Onttrekkingen aan reserves (binnen programma's) 0 -1.340 -1.340 0 

Totaal Waterketen 47.560 48.763 47.837 926 
     

Programma 3 Besturen en organiseren  B 2021 B 2021 
JR 2021 Verschil 

(bedragen in duizenden €) (primitief)  
(na 

wijzigingen)  

Besturen en Organiseren         

Netto-kosten programma's (exclusief reservemutaties) 29.737 27.967 25.627 2.340 

Onttrekkingen aan reserves (binnen programma's) 0 0 0 0 

Onttrekkingen aan reserves (binnen programma's) -1.000 -500 -500 0 

Totaal Besturen en Organiseren 28.737 27.467 25.127 2.340 

          

Totaal programma's 136.111 135.007 129.888 5.119 

          

Centraal B 2021 B 2021 JR 2021 Verschil 

 6.1 Exploitatierekening naar programma's 
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(bedragen in duizenden €) (primitief)  
(na 

wijzigingen)  

Centraal         

Bruto belastingopbrengsten (exclusief kwijtschelding) 133.349 135.174 135.842 -668 

Kwijtscheldingen en oninbaar -5.596 -4.602 -4.088 -514 

Ontvangen dividend 4.010 6.698 6.664 34 

Toevoegingen aan reserves (buiten programma's) -7.264 -18.213 -18.213 0 

Onttrekkingen aan reserves (buiten programma's) 11.612 15.950 15.950 0 

Totaal Centraal 136.111 135.007 136.155 -1.148 

          

Eindtotaal 0 0 -6.267 6.267 
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Watersysteembeheer B 2021 B 2021 
JR 2021 Verschil 

(bedragen in duizenden €) (primitief)  (na wijzigingen)  

Netto-kosten programma's (exclusief reservemutaties) 74.747 73.069 70.088 2.981 

Toevoegingen aan reserves (binnen programma's) 0 0 0 0 

Onttrekkingen aan reserves (binnen programma's) -500 -490 -490 0 

Netto-kosten programma's 74.247 72.579 69.598 2.981 

Bruto belastingopbrengsten (exclusief kwijtschelding) -73.611 -74.573 -74.555 -18 

Kwijtscheldingen en oninbaar 2.462 2.010 1.775 235 

Ontvangen dividend -2.005 -3.349 -3.332 -17 

Toevoegingen aan reserves (buiten programma's) 3.632 9.522 9.522 0 

Onttrekkingen aan reserves (buiten programma's) -4.725 -6.398 -6.398 0 

Nog te bestemmen resultaat 0 -209 -3.390 3.181 

          

Resultaat (exclusief reservemutaties) -1.593 2.843 6.024 -3.181 

          

Zuiveringsbeheer B 2021 B 2021 
JR 2021 Verschil 

(bedragen in duizenden €) (primitief)  (na wijzigingen)  

Netto-kosten programma's (exclusief reservemutaties) 62.364 63.460 61.322 2.138 

Toevoegingen aan reserves (binnen programma's) 0 687 687 0 

Onttrekkingen aan reserves (binnen programma's) -500 -1.720 -1.720 0 

Netto-kosten programma's 61.864 62.427 60.289 2.138 

Bruto belastingopbrengsten (exclusief kwijtschelding) -59.738 -60.601 -61.287 686 

Kwijtscheldingen en oninbaar 3.134 2.592 2.313 279 

Ontvangen dividend -2.005 -3.349 -3.332 -17 

Toevoegingen aan reserves (buiten programma's) 3.632 8.691 8.691 0 

Onttrekkingen aan reserves (buiten programma's) -6.887 -9.552 -9.552 0 

Nog te bestemmen resultaat 0 208 -2.878 3.086 

          

Resultaat (exclusief reservemutaties) -3.755 -2.102 984 -3.086 

Totaal resultaat (exclusief reservemutaties) -5.348 741 7.008 -6.267 

 6.2 Exploitatierekening naar kostendragers 
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Toelichting per programma 
De voor- en nadelen per programma zijn uitgewerkt in de betreffende hoofdstukken bij de programma’s (hoofdstukken 4.1 t/m 4.3) onder het onderdeel ‘Wat mag het 
kosten’. De verdeling van de voor en nadelen naar kostendragers is per programma grofweg als volgt: 
Programma 1 Watersysteem:   100% watersysteembeheer 
Programma 2 Waterketen:   100% zuiveringsbeheer 
Programma 3, Besturen en Organiseren:  50% watersysteembeheer, 50% zuiveringsbeheer 

Voorstel voor resultaat bestemming 

Resultaat 2021 
Het resultaat over 2021 ten opzichte van de begroting na wijzigingen bedraagt € 6.267.000 positief. Van dit resultaat is € 3.181.000 toe te rekenen aan de kostendrager 
watersysteembeheer en € 3.086.000 aan zuiveringsbeheer. Voorgesteld wordt om het resultaat per kostendrager als volgt te bestemmen: 
 
Bestemming resultaat watersysteembeheer (€ 3.181.000): 

 € 117.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Innovatie ("Innovatiefonds") 

 € 30.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Overlopende verplichtingen in verband met onderbesteding budget verhuizing Vriezenveen - Hardenberg 

 € 260.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Overlopende verplichtingen in verband met benodigde dekking voor een nieuw financieel systeem.  

 € 66.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve PBB in verband met een onderbesteding op de budgetten voor het PBB in 2021. Medewerkers blijven echter 
gedurende een periode van 5 jaar recht houden op dit budget.  

 € 250.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling op basis van de voordelen die zijn ontstaan op de personeelskosten. 

 € 500.000 toe te voegen aan de algemene reserve en daarmee onderdeel te laten zijn van het weerstandsvermogen i.v.m. onzekerheden rondom de ontwikkeling van 
parameters (kostenstijgingen) in 2022.  

 € 1.958.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve tariefsegalisatie watersysteembeheer 
 
Bestemming resultaat zuiveringsbeheer (€ 3.086.000): 

 € 117.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Innovatie ("Innovatiefonds") 

 € 30.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Overlopende verplichtingen in verband met onderbesteding budget verhuizing Vriezenveen - Hardenberg 

 € 260.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Overlopende verplichtingen in verband met benodigde dekking voor een nieuw financieel systeem. 

 € 66.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve PBB in verband met een onderbesteding op de budgetten voor het PBB in 2021. Medewerkers blijven echter 
gedurende een periode van 5 jaar recht houden op dit budget.  

 € 250.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling op basis van de voordelen die zijn ontstaan op de personeelskosten. 

 € 500.000 toe te voegen aan de algemene reserve en daarmee onderdeel te laten zijn van het weerstandsvermogen i.v.m. onzekerheden rondom de ontwikkeling van 
parameters (kostenstijgingen) in 2022.  

 € 215.000 toe te voegen aan de algemene reserve en daarmee onderdeel te laten zijn van het weerstandsvermogen om de minimale waarde van 1,0 te bereiken.  

 € 1.648.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve tariefsegalisatie zuiveringsbeheer. 

 

 6.2.1 Toelichting op de exploitatierekening naar kostendragers 
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Kosten en opbrengsten B 2021 B 2021 
JR 2021 Verschil  

(bedragen in duizenden €) (primitief)  (na wijziging)  

Kosten         
Rente en afschrijvingen 42.444 43.726 43.714 12 

Personeelslasten 47.608 47.572 45.851 1.721 

Goederen en diensten van derden 48.113 48.168 45.409 2.759 

Bijdragen aan derden 9.463 9.589 9.906 -317 

Toevoegingen aan voorzieningen 1.148 713 364 349 

Onvoorzien 802 802 0 802 

Totaal kosten 149.578 150.570 145.244 5.326 
     

Opbrengsten         
Financiële baten 4.015 6.718 6.681 37 

Personeelsbaten 514 423 595 -172 

Goederen en diensten aan derden 2.335 2.944 3.623 -679 

Bijdragen van derden 1.017 2.115 1.367 748 

Waterschapsbelasting 128.420 130.874 132.118 -1.244 

Onttrekkingen aan voorzieningen (vrijval) 0 334 554 -220 

Geactiveerde lasten 7.929 7.902 7.313 589 

Totaal opbrengsten 144.230 151.310 152.251 -941 
     

Resultaat voor bestemming (+ = tekort) 5.348 -740 -7.007 6.267 

Bestemming van het resultaat op grond van eerder genomen besluiten -5.348 740 740 0 

Nog te bestemmen resultaat (- = overschot) 0 0 -6.267 6.267 
     

Resultaatbestemming         
Toevoegingen aan reserves 0 0 6.267 -6.267 

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 

Resultaat na bestemming 0 0 0 0 
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In onderstaande paragraaf wordt een nadere verklaring gegeven voor de voor- en nadelen tussen begroting na wijzigingen en de jaarrekening die groter zijn dan € 143.000. 
Deze grens hangt samen met de door de accountant te hanteren rapporteringstolerantie voor het rapporteren van fouten. De hierna vermelde voor- en nadelen worden 
nader geduid in hoofdstuk 4 (de programma's). 
 
Personeelslasten (voordeel € 1.721.000): 
Dit bedrag bestaat voornamelijk uit voordelen en wordt met name veroorzaakt door: 
Voordelen: 

 Autokostenvergoeding ad € 662.000 (vanwege corona is er veel meer vanuit huis gewerkt en dus minder gereisd) 

 Niet uitgegeven budget voor diversiteit/leer-werk, stagevergoedingen en trainees ad € 513.000 

 Diverse voordelen op overige personeelslasten ad € 507.000 (o.a. geen WKR-heffing (€ 142.000), opleidingskosten (€ 85.000), overige personeelslasten (€ 167.000)) 
 
Goederen en diensten derden (voordeel € 2.759.000): 
Het voordeel ten opzichte van de begroting na wijzigingen op de goederen en diensten derden bestaat uit diverse voor- en nadelen binnen de verschillende 
exploitatiebudgetten. De meest opvallende zijn: 
Voordelen: 

 Diverse voordelen en nadelen op onderhouds- en schoonmaakbudgetten van per saldo € 769.000 

 Onderzoek- en advieskosten ad € 624.000 (o.a. budget innovatie van per saldo € 260.000) 

 Overige diensten van derden ad € 454.000 (o.a. dienstverlening GBLT ad € 357.000) 

 Energie (gas, elektriciteit, brandstof) ad € 399.000 

 Kosten vergaderingen ad € 155.000 

 Daarnaast nog diverse kleinere voordelen verdeeld over diverse kostensoorten  
 
Nadelen: 
De nadelen op de kostensoorten zijn zeer divers en allen, afgezien van de reeds benoemde onderhoudsbudgetten, kleiner dan € 100.000. 
 
Bijdragen aan derden (nadeel € 317.000): 
Dit nadeel wordt per saldo veroorzaakt door o.a.: 
Voordelen: 

 Lagere kosten voor peilbeheer (€ 172.00) 

 Lager kosten themaplannen (€ 171.000) 
 
Nadeel: 

 Bijdragen aan het Rijk ad € 609.000 (waaronder € 519.000 t.b.v. HWBP) 
 
Toevoegingen aan voorzieningen (voordeel € 349.000): 
De voordelen op toevoegingen aan voorzieningen ontstaat met name door: 

 6.3.1 Toelichting op de exploitatierekening naar kosten- en opbrengstensoorten 
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Voordelen: 

 Een voordeel op de toevoeging aan de voorziening pensioen/wachtgeld (voormalig) bestuurders ad € 216.000 

 Een nadeel op de toevoeging aan de voorziening Doorontwikkeling organisatie ad € 86.000  
 
Onvoorzien (voordeel € 802.000): 
Het voordeel op onvoorzien betreft het niet benutte saldo van deze post bij de jaarrekening. 
 
Personeelsbaten (voordeel € 172.000): 
Het (incidentele) voordeel op de personeelsbaten ontstaat met name door: 

 Een voordeel ad € 91.000 ten opzichte van de geraamde uitkeringen ingevolge de WAO/Ziektewet 

 Een voordeel ad € 69.000 ten opzichte van de geraamde compensatie transitievergoedingen 
 
Goederen en diensten aan derden (voordeel € 679.000) 
Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door: 

 Verkoop van eigendommen en kleine gronden ad € 361.000 

 Een voordeel van per saldo € 162.000 op de ruil van strategische gronden 

 Een voordeel in de opbrengsten van het Grensoverschrijdend Afvalwater (GOAW) ad € 75.000 
 
Bijdragen van derden (nadeel € 748.000): 
Dit nadeel komt met name voort uit: 

 Een lagere bijdrage vanuit het Rijk ad € 764.000 (waarvan € 444.000 als gevolg van lagere bijdrage voor afzet slib/restproducten.  
 
Waterschapsbelasting (voordeel € 1.244.000): 
Het voordeel op de waterschapsbelasting bedraagt € 1.244.000. Zie paragraaf 5.4 voor een uitgebreide toelichting op deze verschillen. 
 
Onderdeel van het resultaat op de waterschapsbelastingen zijn de financiële effecten rondom de kinderopvangtoeslagaffaire. In totaal zijn er 578 gedupeerden in het 
werkgebied van Vechtstromen waarbij voor € 141.937 aan belastingschulden is kwijtgescholden. Via het Rijk (Ministerie van Binnenlandse Zaken) wordt een vergoeding 
gegeven voor kwijtgescholden belastingschulden uit de periode 2016 – 2020 (€ 107.345), invorderingskosten (€ 22.583) en uitvoeringskosten (€ 100 per dossier, € 57.800). 
Het verschil tussen de kwijtgescholden belastingaanslagen en de vergoeding van het Rijk ervoor leidt tot een tekort. Dit bedrag was eerder al als oninbaar geboekt. 
 
De vergoeding voor de invorderkosten wordt doorbetaald aan GBLT, omdat zij de opbrengsten van invorderen (invorderbaten) ook verwerken. Voor de uitvoeringskosten is 
de afspraak gemaakt dat GBLT 75% ontvangt en 25% voor Vechtstromen is.  
 
Onttrekkingen aan voorzieningen, vrijval (voordeel € 220.000): 
Dit (incidentele) voordeel wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een vrijval van de voorziening voor Arbeidsongeschiktheids- en WW-uitkeringen ad € 157.000.  
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Geactiveerde lasten (nadeel € 590.000): 
De tegenvaller op de geactiveerde lasten ontstaat doordat de toegerekende uren aan investeringsprojecten per saldo lager zijn uitgevallen dan bij de begroting na 
wijzigingen was geraamd. Bij programma Watersysteem is sprake van een nadeel van € 631.000; bij programma Waterketen is sprake van een voordeel van € 41.000. 
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Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum. 
  

 6.4 Gebeurtenissen na balansdatum 
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De balans van waterschap Vechtstromen per 31 december 2021 en per 31 december 2020 is als volgt: 

 

Activa Balans Balans   Passiva Balans Balans 

(bedragen in duizenden €) 31-12-2021 31-12-2020   (bedragen in duizenden €) 31-12-2021 31-12-2020 

Vaste activa       Vaste passiva     
Immateriële vaste activa 45.226 45.799   Algemene reserves 8.440 8.098 

Materiële vaste activa 396.466 406.278   Bestemmingsreserves tariefsegalisatie 12.193 15.543 

Onderhanden werk 71.314 52.440   Overige bestemmingsreserves 20.214 12.502 

Financiële vaste activa 14.296 5.853   Nog te bestemmen resultaat 6.267 3.964 

        Voorzieningen 6.402 8.077 

        Langlopende schulden 458.480 448.463 

Subtotaal vaste activa 527.302 510.370   Subtotaal vaste passiva 511.996 496.647 

              
Vlottende activa       Vlottende passiva     
Kortlopende vorderingen 23.510 22.496   Netto vlottende schulden (< 1 jaar) 32.064 36.678 

Overlopende activa 5.531 10.183   Overlopende passiva 12.770 9.791 

Liquide middelen 487 67         
Subtotaal vlottende activa 29.528 32.746   Subtotaal vlottende passiva 44.834 46.469 

              
Totaal activa 556.830 543.116   Totaal passiva 556.830 543.116 

 
Vanuit de balans is de netto-schuld af te leiden. Dit is de optelsom van de langlopende schulden en de vlottende passiva gesaldeerd met de vlottende activa. De netto-
schuld is opgelopen van € 462,2 miljoen per 31 december 2020 naar € 473,8 miljoen per 31 december 2021 en daarmee met € 11,6 miljoen toegenomen.  
In § 5.9 is in het EMU-saldo een toelichting opgenomen voor de verklaring hiervoor. De berekening van het EMU-saldo komt uit op een tekort van € 12,3 miljoen. Het 
verschil ad € 0,7 miljoen laat zich in hoofdzaak verklaren door enerzijds de mutatie in de deelneming in SNB (afname € 0,3 miljoen) en anderzijds de onttrekking uit de 
voorziening voor oninbare belastingdebiteuren ad € 0,4 miljoen. 
  

 7 Balans 

Krooneman G
Stempel



Jaarverslag 2021               106 
 

 

Netto-schuld       

(bedragen in duizenden €) 31-12-2021 31-12-2020 mutatie 

Langlopende schulden 458.480 448.463 10.017 

Vlottende passiva 44.834 46.469 -1.635 

-/- Vlottende activa -29.528 -32.746 3.218 

Totaal netto-schuld 473.786 462.186 11.600 
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Wettelijke voorschriften 
De balans en toelichting van de jaarrekening zijn opgesteld conform het Waterschapsbesluit (artikelen 4.36 t/m 4.62). 
 
Waarderingsgrondslagen 
De waardering van de activa en passiva is voor zover niet anders aangegeven, gebaseerd op de nominale waarde. 
 
Het waterschap ontvangt verschillende subsidies van het Rijk en provincie voor de uitvoering van diverse projecten. De onderhavige projecten worden geactiveerd en 
afgeschreven in overeenstemming met het afschrijvingsbeleid. Afschrijving vindt plaats over netto-projectkosten. Bij initiële activering van projecten worden dan ook de 
netto-projectkosten geactiveerd, waarbij de verwachte subsidie direct in mindering wordt gebracht op het actief. De verwachte subsidieontvangst wordt als vordering 
opgenomen op de balans. 
 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaf- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaf- of vervaardigingsprijs verminderd met ontvangen subsidies en afschrijvingen. Subsidies worden 
geactiveerd op het moment dat deze definitief zijn. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen op de activa worden ten laste van de rekening van lasten en baten gebracht over een periode die overeenkomt met de verwachte technische dan wel 
economische levensduur. De afschrijvingen worden berekend over de aanschaffingsprijs, verminderd met de ontvangen subsidies. Op investeringen welke plaatsvinden in 
de eerste zes maanden van het boekjaar wordt vanaf 1 juli van dat boekjaar afgeschreven. Investeringen welke plaats vinden in de tweede helft van het boekjaar worden 
met ingang van 1 januari van het daaropvolgende boekjaar afgeschreven. 
 
Het waterschap moet zich houden aan de verslaggevingsvoorschriften van de Bepalingen Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW). De 
voorschriften hebben onder andere betrekking op het activeren van zaken. Het beleid van het dagelijks bestuur ten aanzien van het activeren, waarderen en afschrijven van 
uitgaven is weergegeven in de ‘Beleidsnotitie activa’. Deze is in de vergadering van het dagelijks bestuur van 20 december 2016 aangepast. De belangrijkste wijzigingen 
betreffen het niet meer activeren van de HWBP-bijdrage en de vierjaarlijkse kosten voor de verkiezingen (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016). Dit naar 
aanleiding van de tussenevaluatie van het bestuursakkoord waarbij bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over de stabilisatie van de schuldpositie van waterschap 
Vechtstromen in relatie tot heroverweging van het activabeleid. 
 
De in 2021 gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op een reële economische levensduur. De afschrijvingstermijnen zijn als volgt per categorie te onderscheiden: 
 
 
 

       

 7.1 Algemene toelichting op de balans 
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 Categorie Voorbeelden Afschrijvingstermijn (in jaren)  

 Immateriële vaste activa  

 Onderzoek en ontwikkeling  0-5  

 Bijdragen aan derden IBA’s, riolering, afkoppelen 0-30  

 Overige immateriële vaste activa  sanering waterbodems 30  

    overig 3-5  

 Materiële vaste activa  

 Gronden en terreinen gronden en gronden in erfpacht 0  

    inrichting terreinen 10  

 Huisvesting  gebouwen 40  

    telefoon, kantoormeubilair, veiligheidsvoorzieningen 3-10  

    zonnepanelen 10-15  

    kantoor- en werkplaatsapparatuur 5  

 Vervoermiddelen auto’s 4-8  

 Grond-, weg en waterbouwkundige werken    

   Waterlopen (aanleg en verwerving) grond, retentiegebied, herinrichting (incl. meanders), beschoeiing van staal 30  

    beschoeiing van hout 15  

   Kunstwerken (bouw en verwerving) civieltechnisch 30  

    werktuigbouwkundig 15  

    elektromechanisch 10  

    procesautomatisering (besturing) 7-10  

    pompinstallatie 25  

   Onderhoud waterlopen ondergrond werkplaatsen 40  

    materieel 8  

    inrichting baggerdepot 10  

    baggeren hoofdwaterlopen en stedelijk water (vijvers en waterpartijen) 30  
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    baggeren kleine waterlopen en waterlopen in stedelijk gebied  15  

    groot onderhoud 5-15  

   Transportstelsels civieltechnisch, persleidingen 30  

    werktuigbouwkundig 15  

    elektromechanisch 10  

    procesautomatisering (besturing) 7-10  

   RWZI en slibverwerking civieltechnisch 30  

    werktuigbouwkundig 15  

    elektromechanisch 10  

    procesautomatisering (besturing) 7-10  

 Overige materiële vaste activa legger en beheerregister waterlopen en kunstwerken 10  

    bemonstering en analyse 5  

    ICT (hard- en software) 3-5  
Vaste activa in onderhanden werk 
De onderhanden werken (investeringen die nog niet zijn afgerond en waarop nog niet wordt afgeschreven) worden gewaardeerd tegen de aanschaf- of vervaardigingsprijs 
verminderd met ontvangen subsidies. 
 
Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kost- of verkrijgingsprijs of tegen de marktwaarde als deze (duurzaam) lager is dan de kost- of verkrijgingsprijs. 
Uitzondering hierop is de kapitaal-verstrekking aan NWB N.V. Deze deelneming is gewaardeerd tegen 200% van de nominale waarde van de verkregen aandelen. 
 
Kortlopende vorderingen 
De kortlopende vorderingen en de overlopende activa maken deel uit van de vlottende activa. Onder de kortlopende vorderingen worden de vorderingen op 
belastingdebiteuren, vorderingen als gevolg van subsidies en bijdragen en overige vorderingen opgenomen. 
 
Overlopende activa 
De overlopende activa bestaan uit nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen (met een specifiek bestedingsdoel) en de overige nog te ontvangen en 
vooruitbetaalde kosten. De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde of verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele oninbaarheid. 
 
Algemene reserves 
De algemene reserves fungeren als het weerstandsvermogen van het waterschap en hebben geen specifieke bestemming. Met de algemene reserves worden eventuele 
toekomstige nadelen van algemene aard opgevangen. Voor meer informatie over het weerstandsvermogen zie paragraaf 5.5. 
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Bestemmingsreserves tariefsegalisatie 
De bestemmingsreserves tariefsegalisatie worden aangehouden en aangewend om eventuele toekomstige schommelingen in de belastingtarieven op te vangen. 
 
Overige bestemmingsreserves 
Dit zijn reserves waaraan het algemeen bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven. 
 
Grondslagen resultaatbepaling 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.  
• De lasten worden in aanmerking genomen als deze voorzienbaar zijn.  
• De baten worden verantwoord zodra deze zijn gerealiseerd. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd wegens: 
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten; 
b. op de balansdatum aanwezige risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; 
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, indien het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een 
voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. 
 
Langlopende leningen 
Hier worden de leningen opgenomen met een looptijd langer dan één jaar. De langlopende schulden zijn opgenomen tegen de nominale waarde. 
 
Netto vlottende schulden (met een looptijd korter dan één jaar) 
Onder deze post zijn de bedragen opgenomen die binnen één jaar verschuldigd zijn. 
 
Overlopende passiva  
Overlopende passiva zijn vooruit ontvangen inkomsten en nog te betalen kosten. De overlopende passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde. 
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7.2.1 Vaste activa 
Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt: 
 

(bedragen in duizenden €) 

Boekwaarde Afschrijving Vermeerdering Desinvestering 
immateriële 

activa 

Boekwaarde Cumulatieve 
afschrijvingen 

1-1-2021 2021 2021 2021 31-12-2021 31-12-2021 

Afsluiten van geldleningen en het saldo van agio en 
disagio 

8 3 0 0 5 46 

Onderzoek en ontwikkeling 3.629 932 1.594 0 4.291 9.646 

Bijdragen aan activa in eigendom van openbare 
lichamen 

18.803 1.255 1.100 0 18.648 17.588 

Bijdragen aan activa in eigendom van het Rijk 18.841 814 0 0 18.027 6.384 

Overige immateriële vaste activa 4.518 263 0 0 4.255 7.300 

Totaal immateriële vaste activa 45.799 3.267 2.694 0 45.226 40.964 

 
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: 

(bedragen in duizenden €) 

Boekwaarde Afschrijving Vermeerdering Afwaarderingen 
wegens 

duurzame 
waarde- 

verminderingen 

Desinv. 
materiële activa 

Boekwaarde Cumulatieve 
afschrijvingen 

1-1-2021 2021 2021 2021 31-12-2021 31-12-2021 

Gronden en terreinen 1.373  8  112  0  285  1.192  402  

Vervoermiddelen 6  0  0  0  0  6  2.259  

Machines, apparaten en 
werktuigen 

977  246  522  0  0  1.253  10.526  

Bedrijfsgebouwen 6.355  656  369  0  0  6.068  10.354  

Grond-, weg- en 
waterbouwkundige werken 

390.583  27.987  22.437  1.682  2.467  380.884  434.751  

Overige materiële vaste activa 6.984  2.027  2.106  0  0  7.063  27.345  

Totaal materiële vaste activa 406.278  30.924  25.546  1.682  2.752  396.466  485.637  

 

 7.2 Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans 
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De afname van de materiële vaste activa ad € 9,8 miljoen kan worden verklaard door: 
1. het verschil tussen enerzijds de vermeerderingen (activeringen) ad € 25,5 miljoen en anderzijds de afschrijvingen ad € 30,9 miljoen  
2. de afwaardering in verband met de buitengebruikstelling van de slibverwerkingsinstallatie op de RWZI Enschede (boekwaarde ruim € 1,3 miljoen) 

en van de voorraad strategische gronden (boekwaarde ruim € 0,3 miljoen) 
3. de desinvesteringen ad € 2,8 miljoen, onder meer in verband met de inbreng van strategische gronden in de ruilverkaveling Schoonebeekerdiep en 

Nieuw Drostendiep (Oosterhesselen) voor in totaal € 2,3 miljoen. 
 
Vaste activa in onderhanden werk 
De vaste activa in onderhanden werken zijn te onderscheiden in: 

 

(bedragen in duizenden €) 31-12-2021 31-12-2020 

Gronden en terreinen 0 0 

Vervoermiddelen 0 0 

Machines, apparaten en werktuigen 0 0 

Bedrijfsgebouwen 6.164 3.758 

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 63.454 46.997 

Overige materiële vaste activa 1.696 1.685 

Totaal 71.314 52.440 

 
De onderhanden werken (investeringen die nog niet zijn afgerond en waarop nog niet wordt afgeschreven) worden gewaardeerd tegen de aanschaf- of vervaardigingsprijs 
verminderd met ontvangen subsidies. 
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Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa zijn te onderscheiden in: 

 

(bedragen in duizenden €) 31-12-2021 31-12-2020 

a. kapitaalverstrekkingen aan bedrijven      
  SNB N.V. 3.745 4.025 

  NieuWater B.V. 8.737 9 

  Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1.745 1.745 

Totaal kapitaalverstrekkingen aan bedrijven 14.227 5.779 

        
b. leningen aan ambtenaren  69 74 

Totaal 14.296 5.853 

 
In 2021 is het belang in de reeds bestaande deelneming in NieuWater B.V. uitgebreid van 50% naar 100%. Dit verklaart de mutatie van k€ 8.728, bestaande uit: 

 k€ 8.145 aankoopprijs 

 k€ 459 aanvullende aankoopprijs in verband met dividend 

 k€ 124 advieskosten in verband met verwerving aandelen 
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7.2.2 Vlottende activa 
Kortlopende vorderingen 
De kortlopende vorderingen bestaan uit: 

 

(bedragen in duizenden €) 31-12-2021 31-12-2020 

Vorderingen op belastingdebiteuren     
  Vorderingen op belastingdebiteuren (nominaal) 24.105 22.657 

  Af: voorziening voor oninbaarheid 913 912 

Subtotaal vorderingen op belastingdebiteuren (netto) 23.192 21.745 

        
Vorderingen als gevolg van subsidies en bijdragen 0 0 

Overige vorderingen (handelsdebiteuren) 318 751 

Totaal 23.510 22.496 

 
Overlopende activa 
De overlopende activa bestaan uit: 

(bedragen in duizenden €) 31-12-2021 31-12-2020 

Nog te ontvangen voorschotbedragen (voorfinanciering op uitkeringen) 0 0 

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen 5.531 10.183 

Totaal 5.531 10.183 

 
De specificatie van de nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen is als volgt: 
(bedragen in duizenden €) 31-12-2021 31-12-2020 

Nog te ontvangen inkomsten 4.418 9.171 

Vooruitbetaalde kosten 1.107 904 

Nog te ontvangen subsidies 0 0 

Nog te ontvangen creditnota's 5 94 

Overige overlopende activa 1 14 

Totaal 5.531 10.183 
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Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking. 
(bedragen in duizenden €) 31-12-2021 31-12-2020 

Kasmiddelen 0 0 

Overige banktegoeden 487 67 

Totaal                             487                                67  
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7.2.3 Vaste passiva 
Reserves 
De reserves zijn te onderscheiden in: 

 

(bedragen in duizenden €) 

31-12-2020 
Bestemming 

resultaat 
2020 

Mutaties 
t/m 3e 

begr. Wijz. 

Resultaat 
2021 

31-12-2021 

Algemene reserves 8.098 0 342 0 8.440 

Bestemmingsreserves voor tariefsegalisatie 15.543 3.136 -6.486 0 12.193 

Overige bestemmingsreserves 12.502 828 6.884 0 20.214 

Nog te bestemmen resultaat 3.964 -3.964 0 6.267 6.267 

Totaal Eigen Vermogen 40.107 0 740 6.267 47.114 

 
Het verloop van de algemene reserves is als volgt: 
 

(bedragen in duizenden €) 2021 Watersysteembeheer Zuiveringsbeheer 

Saldo per 1 januari 8.098 3.836 4.262 

Onttrekkingen / toevoegingen 342 1.076 -734 

Saldo algemene reserves per 31 december 8.440 4.912 3.528 

 

Het verloop van de bestemmingsreserves voor tariefsegalisatie is als volgt: 
 

(bedragen in duizenden €) 2021 Watersysteembeheer Zuiveringsbeheer 

Saldo per 1 januari 18.678 8.044 10.634 

Onttrekkingen / toevoegingen -6.485 -2.230 -4.255 

Saldo bestemmingsreserves tariefsegalisatie per 31 december 12.193 5.814 6.379 

 
Zie paragraaf 5.3 voor een nadere toelichting op het verloop van de overige bestemmingsreserves. 
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Voorzieningen 
Waterschap Vechtstromen heeft voorzieningen gevormd voor: 

 

(bedragen in duizenden €) 31-12-2020 Mutaties 31-12-2021 

Voorzieningen voor arbeidsgerelateerde verplichtingen 7.877 -1.674 6.203 

Overige voorzieningen 200 -1 199 

Stand per 31 december 8.077 -1.675 6.402 

 
Zie paragraaf 5.3 voor een nadere toelichting op de mutaties binnen de voorzieningen. 
 
Langlopende leningen 
De langlopende leningen zijn te onderscheiden in:  

 

(bedragen in duizenden €) Rentelast 2021 31 december 2021 31 december 2020 

Onderhandse leningen van:       
  1. openbare lichamen 0 0 0 

  2. binnenlandse banken en overige financiële instellingen 8.181 458.480 448.463 

Totaal 8.181 458.480 448.463 

 
Het verloop van de langlopende geldleningen is als volgt: 
 

(bedragen in duizenden €) 2021 

Saldo geldleningen per 1 januari 448.463 

Bij: opgenomen geldleningen 25.000 

Af: aflossingen geldleningen 14.983 

Saldo geldleningen per 31 december 458.480 
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SNB N.V. 
Het waterschap is aandeelhouder in de N.V. Slibverbranding Noord-Brabant. Het verloopoverzicht van deze kapitaalverstrekking is als volgt: 

 

(bedragen in duizenden €) 2021 

Boekwaarde per 1 januari  4.025 

Bij: agiostorting SNB 0 

Af: terug storting agioreserve  279 

Boekwaarde per 31 december  3.746 
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7.2.4 Vlottende passiva 
Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar 
De volgende netto vlottende schulden zijn te onderscheiden: 

 

(bedragen in duizenden €) 31-12-2021 31-12-2020 

Kasgeldleningen 10.000 10.000 

Negatieve banksaldi 9.806 10.295 

Schulden aan leveranciers 5.630 11.847 

Schulden in verband met te betalen belastingen, sociale en pensioenpremies 4.699 3.027 

Overige kortlopende schulden 1.929 1.509 

Totaal 32.064 36.678 

 
Overlopende passiva 
De overlopende passiva bestaan uit:  

 

(bedragen in duizenden €) 31-12-2021 31-12-2020 

Verplichtingen opgebouwd in 2021 en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 9.201 6.954 

Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren van:     
  1. de Europese Unie 114 114 

  2. het Rijk 0 636 

  3. provincies 2.472 1.630 

  4. overige openbare lichamen 963 402 

Overige vooruit ontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren 20 55 

Totaal 12.770 9.791 

De verplichtingen opgebouwd in 2021 die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen bestaan uit: 

 

(bedragen in duizenden €) 31-12-2021 31-12-2020 

Nog te betalen interest 4.085 4.165 

Overige nog te betalen bedragen 5.116 2.789 

Totaal 9.201 6.954 
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Het verloop van de overige vooruit ontvangen bedragen (ten bate van volgende begrotingsjaren) is als volgt: 
 

(bedragen in duizenden €) 2021 

Saldo overige vooruit ontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren per 1 januari 55 

Bij: in 2021 ontvangen bedragen met betrekking tot 2022 (en/of latere jaren) -35 

Af: afloop in 2021 van saldi uit 2020 (en/of eerdere jaren) 0 

Saldo overige vooruit ontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren per 31 december 20 
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7.2.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Garantstellingen 
 
Garantstelling NWB 
Waterschap Vechtstromen is medeaansprakelijk voor een lening van de Nederlandse Waterschapsbank aan de Unie van Waterschappen ten bedrage van € 6.013.268. De 
schuldrest van deze lening bedraagt per 31 december 2021 € 5.051.145. De lening loopt van 2 mei 2017 tot 2 mei 2042 en heeft een rentepercentage van 2,75%.  
 
Garantstelling GBLT 
Waterschap Vechtstromen neemt tezamen met andere waterschappen en gemeenten deel aan de gemeenschappelijke regeling Lococensus-Tricijn (GBLT). In deze 
gemeenschappelijke regeling zijn de activiteiten van het waterschap, die te maken hebben met de heffing en invordering van waterschapsbelastingen ondergebracht. Uit 
hoofde van deze gemeenschappelijke regeling is waterschap Vechtstromen verplichtingen aangegaan inzake kosten van personeel en aandeel in de kosten. De looptijd van 
deze samenwerking is voor onbepaalde tijd. 
 
Garantstelling NieuWater BV 
Voor de bouw van de Puurwaterfabriek heeft NieuWater BV een langlopende geldlening aangetrokken waarvoor zich destijds de rechtsvoorganger waterschap Velt en 
Vecht voor 100% (zijnde € 21.750.000) garant heeft gesteld. NieuWater heeft deze lening volledig opgenomen. Eind 2020 bedroeg de borgstelling aan NieuWater BV:  
€ 12.687.500. Eind 2021 bedraagt de borgstelling aan NieuWater BV € 11.781.250. 
 
Door de overname van de resterende 50% van het aandelenkapitaal in NieuWater B.V. heeft waterschap Vechtstromen ook zekerheid gesteld voor een lening met een 
hoofdsom van € 22.000.000, waarvan de schuldrest (en dus de borgstelling) per 31 december 2021 € 11.916.667 bedraagt. 
 
Garantstelling Aqualysis 
Met de aangegane garantstelling in Aqualysis staat Vechtstromen (samen met de andere deelnemende waterschappen) borg voor de financiële verplichtingen die Aqualysis 
met de NWB aangaat. Voor Vechtstromen bedraagt het percentage van de garantstelling 32,1%. De garantieverklaring gaat uit van meerjarige vaste percentages, terwijl de 
feitelijke bijdragen van de deelnemende waterschappen aan Aqualysis per begrotingsjaar kunnen verschillen. 
 
Investeringsverplichtingen projecten 
Op het moment van de jaarafsluiting bestond voor het waterschap Vechtstromen een investeringsverplichting van € 10.531.799. Deze verplichtingen bestaan uit 
toegezegde bijdragen in projecten van derden en lopende aanbestedingen. 
 
Meerjarige contracten 
Op het moment van de jaarafsluiting is hiervoor een verplichting aanwezig van € 56.264.404. Deze meerjarige contracten bestaan voor een groot deel uit contracten voor 
onderhoud van het watersysteem-beheer en ICT. 
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7.2.6 Topinkomens 
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op waterschap Vechtstromen. Het voor waterschap 
Vechtstromen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 ("algemeen bezoldigingsmaximum"). 
 
Volgens de WNT dient de bezoldiging te worden gepubliceerd in de jaarrekening 2021 van: 

 topfunctionarissen; 

 overige functionarissen met een bezoldiging hoger dan de bezoldigingsnorm dan € 209.000; 

 de ontslagvergoeding van de topfunctionaris ongeacht de hoogte van de vergoeding; 
 
De secretaris-directeur van het waterschap wordt in de WNT expliciet genoemd als topfunctionaris waarvan de bezoldiging dient te worden gepubliceerd. 

 

bedragen x € 1 R.I. Andringa 

Functiegegevens Secretaris-Directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01-31/12 

Deeltijdfactor in fte 1 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja 

    
Bezoldiging   
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 154.465 

Beloningen betaalbaar op termijn 22.625 

Subtotaal 177.090 

    
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2021 209.000 

    
-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 

    
Totale bezoldiging 177.090 

    
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. 
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Gegevens 2020  R.I. Andringa 

Functiegegevens 
Secretaris-

Directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12 

Deeltijdfactor in fte 1 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja 

    

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 153.361 

Beloningen betaalbaar op termijn 21.148 

Totale bezoldiging 2020 174.509 

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2020 201.000 

 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel 
toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
  

Krooneman G
Stempel



 

 
 
 

T: +31 (0)74 276 42 00 
E: hengelo@bdo.nl 
www.bdo.nl 

BDO Audit & Assurance B.V. 
Postbus 275, 7550 AG Hengelo 
Mosweg 42, 7556 PG Hengelo 
Nederland 

 

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186. 
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, 
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden. 
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms. 

 Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 

 Aan: het algemeen bestuur van Waterschap Vechtstromen  
 
 
 

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021 

 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Waterschap Vechtstromen te Almelo gecontroleerd. 
 
WIJ CONTROLEERDEN ONS OORDEEL 
De jaarrekening bestaande uit: 
1. De exploitatierekeningen naar 

programma’s, naar kostendragers en naar 
kosten en opbrengstsoorten over 2021 
(pagina 96 tot en met pagina 100);  

2. de balans per 31 december 2021 (pagina 
105);  

3. de toelichting met een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen 
(pagina 101 tot en met pagina 104 en 
pagina 107 tot en met pagina 123); 

 

Naar ons oordeel geeft de in de 
jaarstukken opgenomen jaarrekening een 
getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van zowel de baten en 
lasten over 2021 als van de activa en 
passiva van Waterschap Vechtstromen op 
31 december 2021 in overeenstemming 
met artikel 98a van de Waterschapswet 
en hoofdstuk 4 van het 
Waterschapsbesluit. 
 
Naar ons oordeel zijn de in deze 
jaarrekening verantwoorde baten en 
lasten alsmede de balansmutaties over 
2021 in alle van materieel belang zijnde 
aspecten rechtmatig tot stand gekomen 
in overeenstemming met de begroting en 
met de in de relevante wet- en 
regelgeving, zoals opgenomen in het 
normenkader bij het controleprotocol 
voor de accountantscontrole 2021 van 
Waterschap Vechtstromen. 
 

 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden 
(Bado), hoofdstuk 5 van het Waterschapsbesluit, het controleprotocol accountantscontrole 
2021 dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 7 september 2021 en de Regeling 
Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021 vallen.  
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Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Waterschap Vechtstromen zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta) de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants 
bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de 
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o  
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd 
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en 
volledig is. 
 
Materialiteit 
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de 
jaarrekening als geheel bepaald op € 1.441.000. De bij onze controle toegepaste 
goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten 
inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. 
 
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de 
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 
2021. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze 
mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals 
ook bedoeld in artikel 3 Bado.  
 
Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens 
onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 72.050 rapporteren alsmede kleinere 
afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa of WNT-redenen relevant zijn. 
 

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie 

 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij omvatten de jaarstukken andere 
informatie, die bestaat uit: 
 Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen; 
 Bijlage 1: Overzicht resultaten 2021 indicatoren waterbeheerplan. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
 alle informatie bevat die op grond van artikel 98a van de Waterschapswet en 

hoofdstuk 4 van het Waterschapsbesluit is vereist. 
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat.  
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 
bij de jaarrekening. 
 
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag in 
overeenstemming met artikel 98a van de Waterschapswet en hoofdstuk 4 van het 
Waterschapsbesluit. 
 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 
Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de 
jaarrekening 
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met hoofdstuk 4 van het in Nederland geldende 
Waterschapsbesluit. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot 
stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en 
regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van het waterschap zelf.  
 
In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 
en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen 
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële 
positie voldoende is om het waterschap in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere 
bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en 
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen worden 
opgevangen toelichten in de jaarrekening.  
 
Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces 
van financiële verslaggeving van het waterschap. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
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kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 
oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Bado, hoofdstuk 5 van het Waterschapsbesluit, het controleprotocol 
accountantscontrole 2021 dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 7 september 2021, 
de Regeling Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
 
 het identificeren en inschatten van de risico’s 

 dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of 
fraude, 

 dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in 
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van 
zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 
van de interne beheersing van het waterschap; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de 
redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in 
de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat het 
waterschap in staat is de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te 
vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie 
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of het waterschap haar financiële risico’s kan opvangen. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat het waterschap de financiële risico’s niet 
kan opvangen;  

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten 
alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot 
stand zijn gekomen. 
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Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de 
controle van de jaarrekening van het waterschap, rekening houdend met de invloed daarop 
van de aard en de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve 
van het waterschap. Op basis hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te 
voeren werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorganisaties. 
 
Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren 
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 

Hengelo, 9 juni 2022 
 
BDO Audit & Assurance B.V. 
namens deze, 
 
 
 
 
M. Zoetman – Kiers RA   paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:  
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Onderstaand overzicht van indicatoren wordt gebruikt voor de verantwoording van prestaties die in het Waterbeheerplan 2016-2021 overeen zijn gekomen met de 
provincies Drenthe en Overijssel. Hiermee kunnen de provincies het inhoudelijke deel van hun toezichthoudende taak invullen. De prestaties lopen door in 2022 om geen 
vacuüm te krijgen bij de overgang naar het nieuwe waterbeheerprogramma. 
 
 
De classificatie van de prestaties in onderstaande tabellen is als volgt: 

 de einddoelen worden gehaald (90% - 100%),  de einddoelen worden grotendeels gehaald (75% - 90%), 

 de einddoelen worden gedeeltelijk gehaald (50% - 75%),  de einddoelen worden niet gehaald (minder dan 50%) 

Programma Watersysteem 

 Thema: Veilige leefomgeving    

 Zorgen voor waterveiligheid, zodat iedereen veilig kan wonen, werken en recreëren.    

 Tactisch doel  Indicator Stand per 
1-1-2021 

Beoogd 
tot en met 

2021 

Prognose 
BVR 2021 

Gerealiseerd 
tot en met 

2021 

Beoogd 
tot en met 

2022 (WBP) 

Status tov WBP 
2022  

 We voorkomen overstromingen door 
instandhouding (regionale) keringen en 
kunstwerken conform het vigerende 
beschermingsniveau. 

 
Lengte regionale keringen die voldoen aan de vigerende 
norm  100% 100% 100% 100% 100% Realisatie    

  - In het Drents deel van ons beheergebied  100% 100% 100% 100%     

  - In het Overijssels deel van ons beheergebied  100% 100% 100% 100%     

 We voorkomen wateroverlast vanuit het 
regionale systeem door middel van 
verbetering en instandhouding van 
overige keringen. 

 
Lengte overige keringen die voldoen aan de vigerende 
norm   ntb ntb ntb ntb Realisatie    

  - In het Drents deel van ons beheergebied  ntb ntb ntb ntb     

  - In het Overijssels deel van ons beheergebied  ntb ntb ntb ntb     

 
We organiseren een effectieve 
crisisorganisatie.  

% van (relevante) criteria uit de landelijke zelftoetsing 
crisisbeheersing waaraan is voldaan 90% 95% 95% 95% 100% Realisatie    

 We vergroten het bewustzijn en eigen 
verantwoordelijkheid van inwoners, 
overheid en bedrijven bij wateroverlast 
en overstromingen. 

 

Aantal voorvallen waarbij het advies van de 
waterbeheerder niet is opgevolgd bij de afweging in 
ruimtelijke keuzes binnen structuurvisies en 
bestemmingsplannen 

 0 0 0 0 Realisatie    

  - In het Drents deel van ons beheergebied  0 0 0 0     

  - In het Overijssels deel van ons beheergebied  0 0 0 0     

  Bijlage 1: Overzicht resultaten 2021 indicatoren waterbeheerplan 
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 Thema: Juiste hoeveelheid    

 
Het overgrote deel van de tijd de beschikbare hoeveelheid water overeen laten stemmen met de wensen van de gebruikers, mits doelmatig en met inachtneming van de natuurlijke 
kenmerken van het gebied.    

 Tactisch doel  Indicator Stand per 
1-1-2021 

Beoogd 
tot en met 

2021 

Prognose 
BVR 2021 

Gerealiseerd 
tot en met 

2021 

Beoogd 
tot en met 

2022 (WBP) 

Status tov WBP 
2022  

 We beheren en onderhouden ons 
systeem goed door baggeren van 
watergangen en renovatie van 
kunstwerken. 

 Aantal hoog geprioriteerde kunstwerken gerenoveerd 180 180 180 180 180 (2018) Realisatie    

  - In het Drents deel van ons beheergebied          

  - In het Overijssels deel van ons beheergebied          

 

We werken in normale omstandigheden 
aan een doeltreffend en doelmatig 
waterbeheer gericht op optimaal 
functiegebruik. 

 
Aantal van de N2000 gebieden die door de provincie 
obstakelvrij zijn gemaakt 1 1 1 1 16 Realisatie    

  - In het Drents deel van ons beheergebied 0 0 0 0      

  - In het Overijssels deel van ons beheergebied 1 1 1 1      

  
Aantal van de N2000 gebieden waarvoor de 
hydrologische herstelprojecten zijn uitgevoerd 0 0 0 0 16 Realisatie    

  - In het Drents deel van ons beheergebied 0 0 0 0      

  - In het Overijssels deel van ons beheergebied 0 0 0 0      

 We willen watertekort in droge 
omstandigheden zo lang mogelijk 
voorkomen. 

 
Realisatie maatregelen uit het ZON-programma 
waarvoor het waterschap aan de lat staat 8.074 ha 14.115 ha 14.115 ha 15.620 ha 14.115 ha Realisatie    

  - In het Drents deel van ons beheergebied 5.459 ha   8.300 ha      

  - In het Overijssels deel van ons beheergebied 2.615 ha   7.320 ha      

 
We willen wateroverlast in natte 
omstandigheden zoveel mogelijk 
voorkomen. 

 
% gebied voldoet aan normering regionale wateroverlast 
(= systeem op orde, met uitzondering van natuur en 
buitendijks gebied) 

99% 99% 99% 99% 100% Realisatie    

  - In het Drents deel van ons beheergebied     100%     

  - In het Overijssels deel van ons beheergebied     100%     
 

 Thema: Goede kwaliteit    
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 Zorgen voor een goede kwaliteit van water als voorwaarde voor een goede volksgezondheid en voor een goed functionerende landbouw, industrie en natuur.    

 Tactisch doel  Indicator Stand per 
1-1-2021 

Beoogd 
tot en met 

2021 

Prognose 
BVR 2021 

Gerealiseerd 
tot en met 

2021 

Beoogd 
tot en met 2022 

(WBP) 

Status tov WBP 
2022  

 

We zorgen voor een goede ecologische 
kwaliteit van het oppervlaktewater. 
 
We zorgen voor een chemische kwaliteit 
die de ecologie en het gebruik van het 
oppervlaktewater niet belemmert. 
 
We zorgen voor een goede kwaliteit voor 
grondwater, stedelijk water, zwemwater 
en waardevolle wateren. 

 
Voortgang KRW maatregelen: km lengte heringerichte 
waterloop 231 254 246 246 347 (t/m 2027) Realisatie    

  - In het Drents deel van ons beheergebied 3 3 3 3      

  - In het Overijssels deel van ons beheergebied 228 251 243 243      

  
Voortgang KRW maatregelen: aantal opgeheven 
barrières voor vismigratie 103 113 105 105 187 (t/m 2027) Realisatie    

  - In het Drents deel van ons beheergebied 1 1 1 1      

  - In het Overijssels deel van ons beheergebied 102 112 104 104      

  
Voortgang KRW maatregelen: km lengte aangepast 
onderhoud 0 0 0 0 232 (t/m 2027) Realisatie    

  - In het Drents deel van ons beheergebied 0 0 0 0      

  - In het Overijssels deel van ons beheergebied 0 0 0 0      

  
Ecologische kwaliteit: 
Aantal waterlichamen dat voldoet aan de normen voor 
macrofauna (toetsing 3 jaarlijks) 

25 25 30 30 49 (t/m 2027) Realisatie    

  - In het Drents deel van ons beheergebied 7   12      

  - In het Overijssels deel van ons beheergebied 18   18      

  
Chemische kwaliteit: 
Aantal waterlichamen dat voldoet aan normen voor 
nutriënten (fosfaat (P) en stikstof (N)) 

P:18 N:15 P:26 N:21 P26 N:21 P:26 N:21 49 (t/m 2027) Realisatie    

  - In het Drents deel van ons beheergebied P:3 N:7   P:12 N:10      

  - In het Overijssels deel van ons beheergebied P:15 N:8   P:14 N:11      
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Programma Waterketen 

 Thema    

 Samen met partners zorgen voor een klimaatbestendige afvalwaterketen en een zo duurzaam mogelijke en veilige afvalwaterzuivering.    

 Tactisch doel  Indicator Stand per 
1-1-2021 

Beoogd 
tot en met 

2021 

Prognose 
BVR 2021 

Gerealiseerd 
tot en met 

2021 

Beoogd  
tot en met 

2022 (WBP) 

Status tov WBP 
2022  

 
We zorgen voor een effectieve en efficiënte 
(afval)waterketen door partnerschappen 
met gemeenten en andere partijen. 

 Aantal zuiveringskringen met gezamenlijk afvalwaterplan 7 10 9 8 12 Realisatie    

  - In het Drents deel van ons beheergebied 1  2 2      

  - In het Overijssels deel van ons beheergebied 6  7 6      

  % waarin besparing conform BAW wordt bereikt 172% 172% 169% 169% 100% Realisatie    

 

We zorgen voor een effectieve en efficiënte 
behandeling van afvalwater met veilige 
installaties voor een bijdrage aan een 
goede volksgezondheid en een schoon 
watersysteem. 

 
Vergunningseisen: aantal bestuursrechtelijke 
aanschrijvingen over lozingseisen 0 0 0 0 0 Realisatie    

  % van de fosfaat verwijderd per jaar (gebiedsbreed) 89% 83% 89% 87% 78% Realisatie    

  - In het Drents deel van ons beheergebied 90%   90%      

  - In het Overijssels deel van ons beheergebied 89%   87%      

  % van de stikstof verwijderd per jaar (gebiedsbreed) 87% 85% 86% 87% 81% Realisatie    

  - In het Drents deel van ons beheergebied 88%   85%      

  - In het Overijssels deel van ons beheergebied 87%   88%      

  
Aantal gevallen waarbij veiligheidsnormen zijn 
overschreden. 0 0 0 0 0 Realisatie    

 

We leveren een bijdrage aan een meer 
circulaire economie door samen met 
bedrijven en andere partners te werken 
aan het terugwinnen van energie en 
grondstoffen uit afvalwater 

 
Mate waarin fosfaat uit het rioolwater wordt 
teruggewonnen 0% 80% 0% 0% 80% Realisatie    

Programma Besturen en Organiseren 

Voor programma Besturen en Organiseren zijn geen getalsmatige programma indicatoren gedefinieerd. Wel is de voortgang van de drie grote veranderopgaven binnen het 
programma nader gevisualiseerd en beschreven in hoofdstuk 3 Overzicht indicatoren en in detail in hoofdstuk 4 onder het programma Besturen en organiseren. 
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  Bijlage 2: Controleverklaring 
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AB Algemeen Bestuur 

AVG  Algemene Verordening Gegevensbescherming 

BAW Bestuursakkoord Water 

BBP Bruto Binnenlands Product 

BBVW Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen 

BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheid 

CISO Chief Information Security Officer 

DAW Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 

DB Dagelijks Bestuur 

DPRA Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 

DSO Digitale Stelsel Omgevingswet 

E&PA Electro- en Procesautomatisering 

FG Functionaris Gegevensbescherming 

GPRW Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer 

HWBP Hoogwaterbeschermingsprogramma 

IPO Interprovinciaal Overleg  

KRW Kaderrichtlijn Water 

MJV Meerjarenverkenning 

NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij 

NWB Nederlandse Waterschapsbank 

OOWS Omvang en Onderhoud Waterlopen 

PAS Programmatische Aanpak Stikstof 

PBB Persoonsgebonden Basis Budget 

PBL Planbureau voor de Leefomgeving 

PFAS Poly- en Perfluoralkylstoffen 

RES Regionale Energie Strategieën 

  Bijlage 3: Afkortingen 
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SDE Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie 

SGT Service Group Twente 

SISA Single information, Single audit 

SNB Slibverwerking Noord Brabant 

STOWA Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer 

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VWvW Vereniging Werken voor de Waterschappen 

WKK Warmte Krachtkoppeling 

WNT Wet Normering Topinkomens 

WOZ Waarde Onroerende Zaken 

WNRA Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren  

WVS Waterschap Vechtstromen 
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022 
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Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator 

Ie
n

W
 

E4
4

B
 

Tijdelijke 
impulsregeling 
klimaatadaptatie 
2021–2027 (SiSa 
tussen 
medeoverheden) 

Hieronder per regel één 
CBS(code) uit (jaar T) 
selecteren en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie 
voor die medeoverheid 
invullen 

Besteding (jaar T) ten 
laste van de verstrekker 

Cumulatieve besteding 
(t/m jaar T) ten laste van 
de verstrekker 

Besteding ten laste van 
cofinanciering (jaar T) 

Besteding cofinanciering 
cumulatief (t/m jaar T) 

Eindverantwoording 
(Ja/Nee) 

      Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. 

      Indicator: E44B/01 Indicator: E44B/02 Indicator: E44B/03 Indicator: E44B/04 Indicator: E44B/05 Indicator: E44B/06 

    1 060173 Gemeente Oldenzaal € 42.488  € 42.488  € 84.975  € 84.975  Nee 

    2 060173 Gemeente Oldenzaal € 85.359  € 85.359  € 170.718 € 170.718 Nee 

      Kopie CBS(code) Naam/nummer 
maatregel 

Maatregel afgerond in 
(jaar T)? (Ja/Nee) - per 
maatregel 

      

                  

                  

      Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.       

      Indicator: E44B/07 Indicator: E44B/08 Indicator: E44B/09       

    1 060173 Gemeente Oldenzaal 040663_1 Nee       

    2 060173 Gemeente Oldenzaal 040663_2 Nee       

 

  Bijlage 4: SiSa 
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