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In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de incidentele baten en lasten 2020 zoals die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2020, alsmede over de incidentele 
claims en toevoegingen die zijn toegekend vanuit de post onvoorzien en vanuit de bestemmingsreserves (zoals deze bij de 1e en 2e begrotingswijziging 2020 door het 
bestuur zijn vastgesteld). 
 

 Incidentele baten en lasten B 2020 
(na wijziging) JR 2020 

 

 (bedragen in duizenden €)  

 Hogere afdracht HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP)-bijdrage – Hogere bijdrage door deelname aan meer projecten. 500  500   

 
Hogere energiebelasting kunstwerken en sluizen - Vanwege de natte winter en droge zomer was het energieverbruik in 2020 
hoger dan geraamd. Hierdoor valt de prijsstijging voor de energiebelasting hoger uit. 32  38   

 
Advieskosten Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) - Door Corona heeft beperkt afstemming met partners kunnen 
plaatsvinden. De niet aangewende midden van € 110.000 zullen via de resultaatsbestemming naar de bestemmingsreserve 
overlopende verplichtingen worden meegenomen naar het boekjaar 2021. 

250  140   

 
Schadevergoeding Volthe - Er zijn afspraken gemaakt over het vergoeden van vernattingsschade in 2019. De daadwerkelijke 
uitbetaling hiervan heeft plaatsgevonden in 2020. 168  163   

 Subtotaal programma Watersysteem 950  841   

 
SDE-subsidie Energiefabriek Hengelo - Als gevolg van de vertraagde inbedrijfstelling van de energiefabriek Hengelo viel de SDE-
subsidie in 2020 nog iets ongunstiger uit. 100  168   

 
Hogere opbrengst grensoverschrijdend afvalwater - Aan buurwaterschappen zijn in 2020 meer vervuilingseenheden in rekening 
gebracht dan verondersteld in de BVR 2020. -87  -145   

 
Hogere energiebelasting rwzi's en rioolgemalen - Als gevolg van de vertraagde inbedrijfstelling van de energiefabriek Hengelo 
en een aantal zonnevelden is in 2020 minder elektriciteit opgewekt. Hierdoor nam de inkoop van elektriciteit toe en daarmee 
ook de geheven energiebelasting. 

376  394   

 Subtotaal programma Waterketen 389  417   

 Hogere bijdrage Het Waterschapshuis - Bijdrage in 2020 is conform bijgestelde raming BVR. 220  220   

 
Lagere bijdrage GBLT - De bijdrage aan GBLT is € 850.000 lager uitgevallen dan de opgave die bij de BVR is afgegeven. Met 
name als gevolg van hogere invorderingsbaten dan geraamd en lagere inhuurlasten. -110  -960   

 
Innovatiebudget - Er is op vier innovatievoorstellen positief besloten door het DB, na advies van de (externe) innovatieraad. De 
kosten hiervoor zullen vanaf 2021 gemaakt worden. Het overschot 2020 wordt hiertoe op basis van de resultaatbestemming 
teruggestort in de innovatiereserve.  

500  42   

 Subtotaal programma Besturen en Organiseren 610  -698   

 Totaal 1.949  560   

 5.2 Incidentele baten en lasten 


