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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) 

Doel verbonden partij (openbaar 
belang) 

GBTL 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. 

Financiële situatie verbonden 
partij 

Eigen vermogen € 4,1 miljoen (jaarrekening 2020) 
Vreemd vermogen € 4,9 miljoen (jaarrekening 2020) 
Resultaat 2019 € 4,1 miljoen (positief) (jaarrekening 2020) 
Begroting 2021 € 24,9 miljoen 
Begroting 2022 € 25,6 miljoen 

Financieel belang Vechtstromen 
Bij de verdeling van de generieke kosten bedraagt het aandeel van Vechtstromen 22,2% 
Begroting 2021: € 3,2 miljoen  
Begroting 2022: € 3,3 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. 

 
 

Het Waterschapshuis, Amersfoort 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (gemeenschappelijk openbaar lichaam) 

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. 

Financiële situatie verbonden 
partij 

Eigen vermogen: € 0 (jaarrekening 2020) 
Vreemd vermogen: € 12,2 miljoen (jaarrekening 2020) 

 5.7 Verbonden partijen 
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Het Waterschapshuis, Amersfoort 

Resultaat verbonden partij: € 5,5 (jaarrekening 2020) 
Begroting 2021 € 28,2 miljoen 

Financieel belang Vechtstromen Bijdrage Vechtstromen begroting 2021 € 1,0 miljoen 
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. 

 
 

Aqualysis, Zwolle 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke Regeling (Bedrijfsvoeringsorganisatie) 

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. 

Financiële situatie verbonden 
partij 

Eigen vermogen: € 0 (jaarrekening 2019) 
Vreemd vermogen: € 8,0 miljoen (jaarrekening 2019) 
Resultaat: € 0 (jaarrekening 2019) 
Begroting 2020: € 6,8 miljoen 
Begroting 2021: € 7,0 miljoen 

Financieel belang Vechtstromen Bijdrage Vechtstromen in begroting 2020 AQL € 1,89 miljoen (27,7%) 
Bijdrage Vechtstromen begroting 2021 AQL € 1,95 miljoen (27,7%) 

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. 
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EUREGIO, Gronau (D) 

Rechtsvorm Grensoverschrijdende gemeenschappelijke regeling (op basis van het Verdrag van Anholt) (Duits-Nederlands openbaar lichaam) 

Doel verbonden partij (openbaar 
belang) 

De EUREGIO heeft als taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar leden te bevorderen, te ondersteunen en te 
coördineren. 

Financiële situatie verbonden 
partij 

Eigen vermogen: € 2,1 miljoen (begroting 2020) 
Vreemd vermogen: € 31,6 miljoen (begroting 2020) 
resultaat verbonden partij: € 184.000 (begroting 2020) 
Begroting 2020 € 4,5 miljoen 
Begroting 2021 wordt pas begin 2021 bekend (tijdens AB EUREGIO in januari) 

Financieel belang Vechtstromen 
Bijdrage Vechtstromen begroting 2020 € 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. 

 

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB), Den Haag 

Rechtsvorm Naamloze vennootschap (N.V.) 

Doel verbonden partij (openbaar 
belang) Het uitoefenen van het bankbedrijf ten behoeve van de publieke sector. 

Financiële situatie verbonden 
partij 

Eigen vermogen: € 1.779 miljoen (bron halfjaarbericht 2020 stand 30-06-2020) 
Vreemd vermogen: € 113.316 miljoen (bron halfjaarbericht 2020 stand 30-06-2020) 

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%. 

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 
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De Nederlandse Waterschapsbank (NWB), Den Haag 

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. 

 
 

Slibverwerking Noord Brabant (SNB), Moerdijk 

Rechtsvorm Naamloze vennootschap (N.V.) 

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. 

Financiële situatie verbonden 
partij (o.b.v. concept jaarverslag 
2020) 

Eigen vermogen: € 19,8 miljoen 
Vreemd vermogen: € 30,3 miljoen 
Prognose 2020 (netto-kosten voor aandeelhouders): € 21,7 miljoen 
Geprognosticeerde resultaat 2020: € -1,2 miljoen 
Begroting 2021 (netto-kosten voor aandeelhouders): € 20,0 miljoen 

Financieel belang Vechtstromen 
(o.b.v. concept jaarverslag 2020) 

Aandeel Vechtstromen in eigen vermogen SNB: € 2,7 miljoen (13,59%). 
Aandeel Vechtstromen in prognose 2020 SNB (netto-kosten voor aandeelhouders): € 3,6 miljoen (o.b.v. huidige 
kostenverdelingssystematiek) 
Aandeel Vechtstromen in geprognosticeerde resultaat 2020 SNB: € +43.610 (o.b.v. huidige kostenverdelingssystematiek) 
Aandeel Vechtstromen in begroting 2021 SNB (netto-kosten voor aandeelhouders): € 3,8 miljoen (o.b.v. nieuwe 
kostenverdelingssystematiek excl. garantieregeling) 

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. 
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NieuWater, Nieuw-Amsterdam (gemeente Emmen) 

Rechtsvorm Besloten Vennootschap (B.V.) 

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 zins des 
woords. 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 Puurwater wordt geleverd aan de NAM die het omzet in stoom om daarmee 
olie onder Schoonebeek op te kunnen pompen. 

Financiële situatie verbonden 
partij 

Eigen vermogen: € 0,373 miljoen (voorlopige jaarrekening 2020) 
Vreemd vermogen: € 27,8 miljoen (voorlopige jaarrekening 2020) 
Resultaat: € 1,14 miljoen (voorlopige jaarrekening 2020) 
Verwacht resultaat 2021 (lasten) € 1,53 miljoen (financieel plan 2021-2035) 
Verwacht resultaat 2022 (lasten) € 1,5 miljoen (financieel plan 2021-2035) 

Financieel belang Vechtstromen Aandeel Vechtstromen in eigen vermogen NieuWater: € 9.000 (50%). 
Garantstelling Vechtstromen voor langlopende geldlening: € 12,7 miljoen (per 31 december 2020) 

Risico’s 

NieuWater is volledig gefinancierd met twee langlopende geldleningen van in totaal €43,8 miljoen. HWMD en Vechtstromen staan 
garant voor deze twee leningen. De jaarlijkse aflossing van deze geldleningen bedraagt ongeveer M€ 0,9 en de leningen lopen tot 2034. 
Op 31 december 2020 bedroeg de resterende schuld in totaal nog €23,7 miljoen. Vechtstromen staat op 31 december 2020 nog garant 
voor een bedrag van €11,8 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 de 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. 

 

Stichting Bodembeheer Schoonebeek, Emmen 

Rechtsvorm Stichting 

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. 
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Stichting Bodembeheer Schoonebeek, Emmen 

Financiële situatie verbonden 
partij 

Eigen vermogen is € 0 miljoen (jaarrekening 2019) 
Vreemd vermogen is € 2,0 miljoen (jaarrekening 2019) 
Begroting 2020 € 117.000 

Financieel belang Vechtstromen Eenmalige storting € 38.750 

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. 

 
 

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Amersfoort 

Rechtsvorm Stichting 

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. 

Financiële situatie verbonden 
partij 

Eigen vermogen is € 8,7 miljoen (jaarrekening 2019) 
Vreemd vermogen is € 3,9 miljoen (jaarrekening 2019) 
resultaat verbonden partij: € 2,8 miljoen (jaarrekening 2019) 
Begroting 2020 € 24,1 miljoen  
 

Financieel belang Vechtstromen 
Verwachte bijdrage 2021 afgerond € 448.500 (op basis van de definitieve bijdrage 2020 € 431.186 en rekening houdend met de in 2020 
gehanteerde ambitiepercentage van 1% en 3% inflatiecorrectie).  
De deelname van Vechtstromen betreft 5%  

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. 
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Unie van Waterschappen (UvW), Den Haag 

Rechtsvorm Vereniging 

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. 

Financiële situatie verbonden 
partij 

Eigen vermogen is € 1,8 miljoen (jaarrekening 2019) 
Vreemd vermogen is € 13,2 miljoen (jaarrekening 2019)  
Resultaat € 852.842 (jaarrekening 2019) 
Begroting 2021 € 11 miljoen 
Begroting 2022 € 11,1 miljoen 

Financieel belang Vechtstromen 

Begroting 2021: 
Contributie 2021: € 469.073 
Compensatie financieringstekort: € 6.696 
Bijdrage SIKB: € 5.000 
Bijdrage Het Waterschap: € 6.190 
Bijdrage Bever- en Muskusratten: € 94.552 
Totale bijdrage 2021: € 581.511 
Bijdrage t.o.v. totaal: 4,7% 

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. 

 
 
 

Vereniging Werken voor de Waterschappen (VWvW), Den Haag 

Rechtsvorm Vereniging 

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. 

Financiële situatie verbonden 
partij 

De leden van de vereniging zijn per verenigingsjaar een contributie verschuldigd. 
De vereniging is in 2019 opgericht. In de begroting van 2021 is een post onvoorzien en opbouw weerstandsvermogen van de vereniging 
opgenomen. Door de bijdragen in 2020 is nu een weerstandsvermogen van 15% van de begroting op gebouwd. In de volgende jaren zal de 
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Vereniging Werken voor de Waterschappen (VWvW), Den Haag 

post onvoorzien 5% bedragen. 
De omvang van de begroting voor 2021 bedraagt € 499.000 

Financieel belang Vechtstromen Begroting 2021: € 19.350  
deelname 3,9% 

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. 

 
  


