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Aan de leden van het Algemeen bestuur van Waterschap Vechtromen, 
 
Voor u ligt de Programmabegroting 2023-2026. In 2023 zijn er waterschapsverkiezingen en sluiten we een bestuursperiode af. De begroting is voor deze bestuursperiode 

de laatste, waarin de beleidsmatige en financiële opgaven van het bestuursakkoord “Een blauwgroene toekomst, waaraan iedereen kan meedoen” worden uitgewerkt. We 

hebben de afgelopen periode met veel plezier en enthousiasme invulling gegeven aan de ambities uit ons bestuursakkoord op het gebied van vergroening, beheer en 

ontwikkeling van onze assets, de klimaatopgave, het verbeteren van waterkwaliteit en CO2 neutraliteit. 

2023 is een jaar waarin ontwikkelingen kansen bieden voor het waterschap. De inzet van ons waterschap in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), waarbij we 
een richting kunnen geven op gebieden als klimaatadaptatie. En ook de energiecrisis zal mogelijk nog meer focus vragen op energieneutraliteit. Het volgend jaar staan er 
naast reguliere werkzaamheden belangrijke onderwerpen op de planning. We werken, naast de reguliere werkzaamheden langs de waterkant, op de zuiveringen en op 
kantoor aan het realiseren van de KRW opgaven in 2027 en werken verder aan de plannen voor versnelling. Daarbij hoort naast het opstellen en uitvoeren van 
investeringen ook het inrichten van de organisatie en de daarbij horende schaalsprong. Als basis geldt dat de infrastructuur op orde is, en daarbij hoort ook een goed 
uitgeruste organisatie.  
 
De begroting 2023 is de laatste begroting van deze bestuursperiode, in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023. We kijken terug op een 

bestuursperiode waarin hard gewerkt is aan de  realisatie van de ambities uit het bestuursakkoord, en we kunnen constateren dat de  voortgang van deze bestuurlijke 

ambities op veel terreinen op schema ligt, zoals wij ook in het bestuurlijk voortgangsrapport 2022 laten zien. De afgelopen jaren heeft onder meer door corona veel 

flexibiliteit van velen gevraagd. Er is veel inzet en voortgang, maar we realiseren ons als dagelijks bestuur, samen met u als Algemeen Bestuur, dat de opgaven die er zijn 

niet kunnen wachten. We moeten keuzes maken om ervoor te zorgen dat de opgaven georganiseerd en gerealiseerd kunnen worden. Bij de MJV 2023-2032, die op 6 juli 

2022 is vastgesteld, zijn die keuzes gemaakt. Wij hebben de begroting 2023 –2026 uitgewerkt binnen de kaders en uitgangspunten die zijn vastgesteld. 

Sinds juli zijn de langdurige droogte, de stikstofcrisis, de hoge inflatie, energieprijzen en rentestijgingen nog meer voelbaar en aanwezig. Bij het opstellen van de begroting 

moeten wij daarom ook rekening houden met de financiële effecten van die ontwikkelingen. De uitgangspunten die bij de MJV zijn besloten, waarbij de lastendruk 

meebeweegt met inflatie en rente, leiden nu tot een actueel beeld. Het is prettig dat de hoge inflatie niet direct en volledig in 2022 en in 2023 in onze kosten merkbaar is, 

omdat we nog werken met lopende afspraken met leveranciers. Wij moeten voor 2024 echter een nieuw energiecontract afsluiten en kunnen op dit moment niet overzien 

wat de consequenties daarvan zijn. 

Als waterschap kijken we in deze begroting naar 2023 en de komende jaren, maar ook kijken we verder vooruit. Water en bodem nemen een fundamenteel andere rol in 

de ruimtelijke-ontwikkelingsopgaven van de medeoverheden. Dat vraagt ook om een andere, meer prominente en strategische rol van de waterschappen in dit 

krachtenveld. Met onze kennis en de ervaring die we jarenlang hebben opgebouwd kunnen en willen we die rol ook op ons nemen. Zoals gezegd werken we in 2023 

daarom zowel aan de bestaande opgaven, maar bereiden we ons ook voor op strategisch onderwerpen voor de middel en lange(re) termijn. 

Inspelen op de veranderende omstandigheden en een koers uitzetten naar de toekomst; dat vraagt om wijsheid en moed. En daarbij zijn er onzekerheden over de 

ontwikkeling van de oorlog in Oekraïne en andere vraagstukken. Die onzekerheden kunnen leiden tot bijvoorbeeld vertragingen of hogere kosten die we nu nog niet 

allemaal kunnen voorzien. Met de inzichten die we hebben is deze begroting opgesteld, en gaan we werken aan de realisatie. Daarbij staat iedere dag het werken aan onze 

kerntaken, beheeropgave en vergroening voorop. We blijven investeren in onze medewerkers die elke dag op de rioolwaterzuiveringen, langs de waterkant en op kantoor 
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werken aan goed waterbeheer in onze prachtige regio. Daarbij werken we graag samen met onze stakeholders en met u. Want de opgaven vragen om een goede 

samenwerking! 

LEESWIJZER 

In deze Programmabegroting wordt in hoofdstuk 2 gestart met een (update van de) omgevingsanalyse waarin we de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op 
ons werk hebben samengevat. Daarbij gaat het om ontwikkelingen in onze omgeving en om ontwikkelingen in de grote opgaven in klimaat, waterkwaliteit en 
duurzaamheid zoals wij die als waterbeheerder onderkennen. Ook de toenemende complexiteit en onzekerheid waarmee we in ons werk te maken hebben komen aan 
bod.  

In hoofdstuk 3 geven we op hoofdlijnen een samenvatting van het actueel financieel meerjarenbeeld en de lastendrukontwikkeling. In deze paragraaf wordt de impact van 
de ontwikkeling van de prijsstijgingen toegelicht. Naast prijsstijgingen is er sprake van een actuele berekening van de kapitaallasten die in het beeld ook is opgenomen. 
Uitgangspunt is dat met dit financiële kader de werkzaamheden en investeringen die nodig zijn om de ambities en doelen uit het bestuursakkoord en de MJV 2023-2032 
bekostigd kunnen worden.  

Hoofdstuk 4 gaat per programma in op de speerpunten voor 2023 en de risico's en kansen. De programmadoelen en inspanningen (DIN) zijn in doelenbomen vastgelegd. 
De doelen en de inspanningen uit het vastgestelde Waterbeheerprogramma 2022-2027 zijn opgenomen in de DIN's van de verschillende programma's. Op die manier 
wordt de voortgang van het Waterbeheerprogramma een onderdeel van de reguliere P&C cyclus.  

Voor een aantal doelen wordt in programma-indicatoren inzicht gegeven in de realisatie van voorgaande jaren en een prognose voor de toekomst. Samen met een AB 
werkgroep is de afgelopen tijd gesproken over het opnemen van indicatoren. In de voorgaande begroting waren al indicatoren opgenomen op het gebied van 
Waterkwaliteit (in programma 1 zijn dat de indicatoren over het aantal kilometers ingerichte waterlopen en het aantal vistrappen; in programma 2 zijn dat de indicatoren 
over % stikstof en fosfaat verwijdering, de KRW-kwaliteit bij rwzi's en het aantal maatwerkbesluiten), op het gebied van Duurzaamheid (de indicator voor 
energieneutraliteit), binnen Programma 3 de voortgang van de implementatie van de Huisvestingsstrategie, de Omgevingswet en Asset Management. In deze begroting 
worden ook indicatoren voor participatiebanen en de vergroeningsstrategie opgenomen in programma 3.  

In hoofdstuk 4 wordt per programma een overzicht van de investeringsprojecten in 2023 en de ontwikkeling van de netto lasten en investeringen weergegeven. 

Hoofdstuk 5 gaat over de afzonderlijke paragrafen bedrijfsvoering, conform het Waterschapsbesluit. In het hoofdstuk staan ook de indicatoren voor Duurzaam Financieel 
beleid. Verder komen in hoofdstuk 5 de uitgangspunten voor de begroting, de incidentele baten en lasten, de kostentoerekening, de reserves en de 
waterschapsbelastingen aan de orde. Daarnaast wordt in deze paragrafen nadere toelichting gegeven op het weerstandsvermogen, de financiering, de verbonden partijen 
en de stand van het EMU-saldo. In de paragraaf verbonden partijen is dit jaar per verbonden partij een aantal vragen beantwoord. Deze vragen zijn opgenomen naar 
aanleiding van een agenderingsverzoek ‘evaluatie verbonden partijen’ waarin wordt verzocht een evaluatie uit te voeren van de verbonden partijen waarin Vechtstromen 
deelneemt aan de hand van een viertal vragen. Met onder andere als doel om te bepalen of de verbonden partijen waarin Vechtstromen deelneemt nog invulling geven 
aan de doelen die we ermee beogen.  
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Hoofdstuk 6 gaat over de exploitatiebegroting 2023. Conform het Waterschapsbesluit is de begroting 2023 gepresenteerd naar de kostendragers watersysteembeheer en 
zuiveringsbeheer. Tevens wordt inzicht gegeven in de kosten en opbrengsten van het waterschap. 

BIJLAGEN 
 
In de bijlagen is een lijst met afkortingen opgenomen 
 
Ook is een lijst opgenomen van de investeringen per programma. Met het vaststellen van de Programmabegroting delegeert het algemeen bestuur de bevoegdheid aan 
het dagelijks bestuur om kredieten te verstrekken voor de investeringsprojecten die in deze Programmabegroting 2023-2026 zijn opgenomen.  
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Inleiding 
Vechtstromen werkt aan een aantrekkelijke leefomgeving door te werken aan schoon water dat in de juiste hoeveelheden beschikbaar is. Het bestuur wil hier deze 

bestuursperiode aan werken met extra aandacht voor vergroening. Dit heeft zich vertaald in een blauwgroene ambitie waarin wordt samengewerkt met stakeholders op 

de thema’s klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid. We zoeken daarbij natuurlijk verbinding met de kansen in de omgeving en de agenda van partners. We doen dit 

binnen de kaders van duurzaam financieel beleid. Het jaar 2023 is het laatste jaar waarin de beleidsmatige en financiële opgaven van het bestuursakkoord “Een 

blauwgroene toekomst, waaraan iedereen kan meedoen” worden uitgewerkt.  We hebben de afgelopen periode met veel plezier en enthousiasme invulling gegeven aan 

de ambities uit ons bestuursakkoord op het gebied van vergroening, beheer en ontwikkeling van onze assets, de klimaatopgave, het verbeteren van waterkwaliteit en CO2 

neutraliteit. 

 
De wereld om ons heen verandert snel 
Onze omgeving is niet alleen sinds vorig jaar sterk veranderd, maar zelfs ook ten opzichte van het beeld van de onlangs vastgestelde MJV 2023-2032. Vorig jaar zaten we 

nog volop in een coronacrisis, met alles wat daarmee gepaard ging. Inmiddels is de wereld om ons heen snel veranderd.  

 Een nieuw kabinet met grote ambities op het gebied van duurzaamheid, klimaat en energietransitie; 

 De oorlog in Oekraïne met een economisch sanctiepakket richting Rusland; 

 Een oplopend begrotingstekort op Rijksniveau; 

 Een snel oplopende inflatie; 

 Een tekort aan materialen en een overspannen arbeidsmarkt; 

 Teruglopend vertrouwen in de overheid en opgelopen spanning tussen landbouw en natuur; 

 Een energiecrisis die niet alleen bijna iedereen raakt, maar ook de urgentie van de inhoudelijke beleidsambities vergroot. 

In dit hoofdstuk gaan we in op deze ontwikkelingen. 

Regeerakkoord Rutte-IV 
 

Energietransitie (Ministerie van EZK) 
Reduceren van de CO2-emissie krijgt een impuls. De ambitie is hoog. Door het Rijk zal worden ingestoken op 60% CO2-reductie in 2030 en er komt een klimaat- en 

transitiefonds om stappen te zetten, waarin het bijvoorbeeld gaat om de aanleg van energie-infrastructuur en warmtenetten. De nadruk ligt onveranderd op grote 

samenhangende programma’s, die ook bijdragen aan het betaalbaar houden van de energietransitie. Zo komt er meer verbinding tussen klimaatbeleid en circulariteit en 

worden gasleveranciers vanaf 2023 verplicht om een aandeel van groen gas bij te mengen in het gasnetwerk. Dit aandeel loopt op naar 20% in 2030. De oorlog in Oekraïne 

en de verplichting om in oktober 2022 al af te stappen van Russisch gas leggen daarnaast ook een druk op onze begroting.  

Nationaal Programma Landelijk Gebied  
In het coalitieakkoord is het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) aangekondigd. Met het NPLG moeten de uitdagingen in het landelijk gebied, onder andere op 

het gebied van de natuur, stikstof, waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water) en klimaat, worden aangepakt. Hiervoor komt een transitiefonds beschikbaar met daarin tot 2035 
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cumulatief een bedrag van 25 miljard euro. Door samenwerking en bestuurlijke afspraken met provincies stelt het Rijk de voorwaarden voor het vrijgeven van rijksbudget 

vast.  

De doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied hebben veel raakvlakken met de doelen van Vechtstromen: een klimaatrobuust watersysteem, oppervlaktewater 

van goede kwaliteit en een duurzame bedrijfsvoering zonder uitstoot van CO2. Dit programma zou ook kansen kunnen bieden om een impuls te geven aan de doelen uit 

onze Watervisie en Bestuursprogramma.  

Nationale omgevingsvisie / Bouwen en wonen (Ministerie van BZK) 
Integraliteit en de sturing daarop krijgt in deze kabinetsperiode ook vorm door het actualiseren van de Nationale Omgevingsvisie en een bijbehorend 

uitvoeringsprogramma. Daarin wordt onder andere een goede ruimtelijke inrichting, de woonopgave, het beschermen van onze natuur, het tegengaan van de 

funderingsproblematiek als gevolg van bodemdaling, het voorkomen van verrommeling van onze leefomgeving en de ruimtelijke inpassing van onze energietransitie 

gecombineerd. Met name de omvang van de woonopgave vraagt van het waterschap dat er nog meer wordt ingezet op de klimaatrobuuste inrichting van het stedelijk 

gebied.  

Water en Bodem sturend (Ministerie van I&W) 
In het coalitieakkoord van het kabinet Rutte-IV wordt geen extra financiële impuls specifiek voor klimaatadaptatie opgenomen. Wel wordt ingezet op een sturende rol voor 

water en bodem bij ruimtelijke planvorming. Zoals eerder genoemd biedt dit veel kansen voor het realiseren van de waterdoelen uit de Watervisie en het 

Waterbeheerprogramma. Het waterschap zal nog duidelijker moeten maken op welke wijze zij invulling geeft aan haar sturende rol aan de voorkant van het 

omgevingsbeleid.  

De thema’s uit het bestuursakkoord: Klimaat, Waterkwaliteit en Duurzaamheid 
  

Klimaat 
In oktober 2021 heeft het KNMI de nieuwste inzichten over het veranderende Nederlandse klimaat gepubliceerd in het ‘KNMI Klimaatsignaal ’21’. Een stijgende zeespiegel, 

toename van droge lentes en zomers en meer extreme zomerse buien vormen de klimaatrisico’s voor Nederland. Met het rapport wordt de urgentie van de zich snel 

voltrekkende klimaatverandering voor ons land heel scherp neergezet. In het klimaatrapport van het IPCC werd een paar maanden later geconstateerd dat de opwarming 

van de aarde nu wereldwijd merkbaar is en dat de grens van 1,5 graad temperatuurstijging over ongeveer tien jaar wordt bereikt. Vechtstromen werkt daarom hard aan 

zowel klimaatmitigatie (hierna onder Duurzaamheid toegelicht) als klimaatadaptatie. 

Bij klimaatadaptatie staat het klimaatrobuust maken van het watersysteem, zoals beschreven in de Watervisie en het Waterbeheerprogramma, centraal. Dat gebeurt 

onder andere via herinrichting van de bestaande leefomgeving, dagelijks beheer van het watersysteem en assetmanagement.  

Werken aan een klimaatrobuuste leefomgeving kan echter ook door het geleiden van nieuwe ontwikkelingen in een klimaatrobuuste richting: de weg van de 

geleidelijkheid. Dit laatste spoor heeft meer potentie gekregen nu in het coalitieakkoord het uitgangspunt ‘Water en Bodem’ een meer leidende rol in de ruimtelijke 

ordening heeft gekregen.  
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In deze bestuursperiode heeft dat nog geen gevolgen, maar op de langere termijn kan dat wel het geval zijn, zowel voor de investeringsbehoefte alsmede het tempo 

waarin de doelen moeten worden bereikt.  

Voor klimaatadaptatie blijven de landelijke, integrale programma’s van onverminderd groot belang om op aan te haken. Zo zullen de inspanningen die in het kader van 

ZON (Zoetwatervoorziening Oost Nederland), HOP (Haarvaten op peil) en DPRA (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) worden getroffen gestaag voortgang vinden. 

Naast de acties die bij Vechtstromen al ten behoeve van een klimaatrobuust watersysteem worden ondernomen, zal ook ingezet worden op een extra impuls door mee te 

liften met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Weliswaar spreekt het regeerakkoord in eerste instantie bij het NPLG over de internationale verplichtingen 

op het gebied van stikstof-en natuuropgave (Vogel- en Habitatrichtlijn), waterkwaliteit (Kader Richtlijn Water: KRW) en reductie broeikasgas emissies (klimaatakkoord 

Parijs), maar duidelijk is dat de op te stellen integrale gebiedsprogramma’s ook kansen bieden om klimaatadaptatie mee te koppelen. 

Waterkwaliteit 
In de stuurgroep water is besloten dat er in 2023 een landelijke visie op zuiveren moet komen. De Unie van Waterschappen is hiervan de ambassadeur en stelt een plan 

van aanpak op. Begin 2022 is het 7e Actieprogramma Nitraat (7e AP) vastgesteld door het ministerie van LNV (periode 2022 – 2025). Het 7e AP bevat een stevig pakket aan 

maatregelen. Langs waterlopen wordt een bufferzone aangewezen, waar waterschappen onderbouwd van af mogen wijken. Dit vraagt inzet van het waterschap en ligt 

gevoelig bij agrarische grondgebruikers.  

Het 7e NAP zal ook sturend worden op de verdere invulling van het Nationaal Strategisch Plan waar het Europese landbouwbeleid en financiering in wordt uitgewerkt. De 

uitwerking van het Nationaal Strategisch Plan bepaalt de mogelijkheden voor cofinanciering van de investeringsprojecten KRW en de uitvoering van het Deltaplan Agrarisch 

Waterbeheer (DAW) en Blauwe Diensten. 

Het bij het thema Klimaat al genoemde Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) voorziet in een forse investeringsimpuls voor het landelijk gebied. Het Rijk stelt 

kaders, de provincie voert de regie over de planuitwerkingen, die worden opgesteld samen met bestuurlijke en maatschappelijke partners. Het NPLG richt zich in eerste 

instantie op de natuur, het terugdringen van stikstof en op de waterkwaliteit. Hier liggen grote kansen voor meekoppelen van de herinrichtingsopgave KRW en het 

verminderen van de nutriëntenemissies uit de landbouw. Het waterschap is nadrukkelijk uitgenodigd door de provincie om mee te denken aan planvorming en uitvoering 

van de regionale uitwerking van het NPLG.  

Duurzaamheid 
Tijdens de Klimaatconferentie van Glasgow in 2021 is de urgentie van klimaatverandering wederom bevestigd. In navolging van het akkoord van Parijs zijn er verdere 

afspraken gemaakt over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. En een paar maanden later verscheen het rapport van het IPCC, waarnaar bij het thema 

Klimaat al werd verwezen. Dat conclusies verontrustend zijn, werd de laatste tijd ook in de media door wetenschappers breed uitgemeten. 

Het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV bevat nieuwe doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, waarbij Nederland in Europa koploper wil zijn bij het tegengaan 

van de opwarming van de aarde. In het coalitieakkoord is afgesproken om in het beleid te richten op een hogere opgave, wat neerkomt op circa 60% CO2-reductie in 2030. 

Verwachting is dat de oorlog in Oekraïne op korte termijn gevolgen kan hebben voor de doelstellingen op energieneutraliteit en CO2-reductie. Ook is de komst van een 

bijmengverplichting onze aandacht waard. Deze gaat leiden tot vraag naar biogas. Dit kan meegewogen worden in keuzes voor investeringen op installaties met 

biogasproductie.  
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Onze keuze in een vorige MJV was om energieneutraliteit integraal onderdeel te laten zijn van de doelstelling tot CO2-reductie. Het huidige beleid van Vechtstromen - 

gebaseerd op de doelen van het blauwgroene bestuursakkoord 2019-2023 - is daarmee gericht op een CO2-reductie van 49% in 2030. Het eventueel volgen van de 

landelijke doelstelling voor CO2-reductie voor 2030 heeft financiële gevolgen. De Unie van Waterschappen heeft een strategische visie “Op weg naar klimaatneutraliteit” 

op de afspraken die wij als waterschappen met het Rijk willen maken over de uitvoering van de plannen van het Rijk. Hierbij zullen ook afspraken worden gemaakt over de 

uitstoot van andere broeikasgassen, waaronder methaan. Hierbij moet wel worden bedacht de reductie hiervan anders uit zal vallen dan bij de realisatie van 

energieneutraliteit. Dit zal niet door middel van een gesloten businesscase gerealiseerd kunnen worden. Dit staat nog los van de afhankelijkheid van de tijdige 

beschikbaarheid van voldoende materiaal en gekwalificeerd personeel.  

Realisatie van de KRW-opgave in 2027 
In de MJV 2021-2030, die een uitwerking gaf aan de ambities van het bestuursakkoord, heeft de uitvoering van de maatregelen voor de KRW prioriteit gekregen. Voor het 

vinden van een goede balans met de andere ambities en opgaven van het waterschap is ervoor gekozen om bij de watersysteemprojecten te kiezen voor kwaliteit en 

integraliteit boven snelheid, al wordt alles op alles gezet om in 2027 aan de wettelijke taken van de KRW binnen herinrichtingsprojecten te voldoen. Voor de benodigde 

verbetering van de dertien rwzi’s in de waterketen is ervoor gekozen om de maatregelen KRW en ‘infrastructuur op orde’ zo veel mogelijk te combineren, om daarmee 

kosten te beperken en het aantal projecten beheersbaar te houden. Het investeringsvolume voor deze gecombineerde opgaven is toen (MJV 2021-2030) met € 32 miljoen 

verhoogd. Vanuit dat perspectief doet het waterschap al een forse extra inspanning voor het realiseren van de maatregelen die het waterschap moet nemen om de doelen 

voor de KRW te realiseren. Tien van de dertien te verbeteren rwzi’s voldoen voor 2027 aan de eisen van de KRW. In de dit voorjaar vastgestelde MJV 2023 – 2032, hebben 

wij aangegeven dat maatschappelijk – politieke druk (zowel nationaal, als provinciaal) wordt opgevoerd om uiterlijk in 2027 alle maatregelen voor de KRW uitgevoerd te 

hebben. Bij de vaststelling van de MJV is daarom besloten om de realisatie van de KRW-maatregelen toch uiterlijk in 2027 uitgevoerd te hebben. Dit vergt een extra 

financiële opgave van € 10 miljoen voor het programma Watersysteem en € 37 miljoen voor het programma Waterketen. Deze opgave is verwerkt in de thans voorliggende 

begroting.  

Assetmanagement vraagt om een grotere financiële inspanning 
Assetmanagement (Infrastructuur op orde) staat voor een systematische en gecoördineerde aanpak, die is gericht op een optimale balans tussen prestaties, risico’s en 
kosten van onze eigendommen en assets. De methodiek stelt het bestuur, het management en de betrokken medewerkers in staat om - passend bij hun verschillende 
sturingsrollen - beslissingen te nemen over investeringen. De invoering van assetmanagement is één van de pijlers om de infrastructuur op orde te brengen.   Wij vinden 
dat we de mogelijk hogere kosten door het te laat uitvoeren van onderhoud of renovatie niet verder naar volgende jaren mogen doorschuiven. Daar komt bij dat het 
noodzakelijk is dat onze assets ten minste op orde zijn om de ambities op klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid te kunnen realiseren.  Met nadruk merken we hierbij op 
dat we nog niet alles volledig in beeld hebben. Er kan niet worden uitgesloten dat wanneer het beeld meer compleet is, hier op termijn nog een aanvullende financiële 
opgave uit voortvloeit. 

Schaalsprong noodzakelijk 
Sinds de fusie is de organisatie van het waterschap verder doorontwikkeld naar een efficiënt ingerichte organisatie die zorgdraagt voor de uitvoering van onze kerntaken 

en die op tijd ontwikkelingen, kansen en risico’s signaleert en daarin keuzes maakt. Bij de invulling van de taakstelling vorig jaar is er € 2 miljoen bezuinigd op de directe en 

indirecte personeelskosten door middel van efficiencyvoordelen. Wij achten dit nog steeds verantwoord. Maar we moeten wel onder ogen zien dat in deze tijden van 

schaarste op arbeidsmarkt en voor een bestendige ontwikkeling van onze organisatie, passend bij de ambities, een schaalsprong noodzakelijk is. 
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Inhoudelijke urgentie verder vergroot 
De huidige energiecrisis heeft niet alleen een ongekend groot effect op de koopkracht van de huishoudens, het doet ons ook beseffen dat de urgentie van onze 

inhoudelijke ambities zoals klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid hierdoor alleen maar toeneemt. Dat betekent ook dat keuzes die in de onlangs vastgestelde MJV zijn 

gemaakt nog steeds recht overeind staan. De realisatie van deze ambities zal echter moeten plaats vinden binnen een andere context: een sterk oplopende inflatie, een 

toenemende krapte op de arbeidsmarkt, een aanhoudende schaarste van materialen en wellicht op termijn ook een nieuwe economische recessie.  

Op Prinsjesdag heeft het Centraal Planbureau nieuwe inflatiecijfers gepresenteerd. De inflatie voor met name 2022 en 2023 is fors hoger dan waarmee wij rekenden ten 

tijde van het opstellen van de MJV. Dat betekent dat de prijzen van onze investeringen en met name onze materiële uitgaven ook de komende jaren sterk zullen stijgen. 

Verderop in deze begroting geven wij aan op welke wijze wij hier rekening mee hebben gehouden.  
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Het uitgangspunt van de begroting en de ambities blijft onverminderd gebaseerd op de Blauwgroene koers, die op 23 september 2020 in het Algemeen Bestuur is vast-
gesteld. Hierin zijn de opgaven uit het bestuursakkoord 2019-2023 “Een blauwgroene toekomst, waaraan iedereen kan meedoen” uitgewerkt. Daarnaast is bij de MJV 
2023-2032 tot een versnelling in de investeringen ter grootte van € 98 miljoen besloten, om daarmee onder meer financieel mogelijk te maken de KRW-opgaven tot en met 
2027 te realiseren. Bij de MJV 2023-2032 is een nieuw financieel kader voor de gemiddelde lastendrukstijging vastgesteld. Dit gaat uit van de actuele inflatiecomponent en 
een component voor kostenstijgingen door al geraamde en nog niet geraamde autonome ontwikkelingen of beleidskeuzes.  
  
Kader lastendruk (conform MJV 2023-2032, pagina 22) 

Omschrijving  2023  2024  2025  2026  

Inflatiepercentage MJV (obv CPB maart 2022) (loon, inflatie, kapitaallasten)  4,4%  2,6%  2,6%  2,6%  

Opslag autonoom (reeds aangewend)  0,9%  1,6%  1,5%  1,4%  

Ruimte voor nieuwe niet geraamde ontwikkelingen    0,3%  0,4%  0,5%  

Hogere investeringen MJV 2023-2032   1,25%  1,25%  1,25%  

Eenmalige vermindering 2023  -0,6%        

Totaal kader lastendruk (MJV 2023-2032) 4,7%  5,7%  5,7%  5,7%  

 
Door de gekozen systematiek om mee te bewegen met de parameters leidt een actualisatie daarvan tot een aanpassing van dit kader. Daarom is bij het opstellen van deze 
Begroting 2023-2026 het actuele inflatiepercentage gebruikt die met Prinsjesdag door het Centraal Planbureau (CPB) en de Waterschapsbank (NWB) is afgegeven. Dat is 
een consistente werkwijze die bij het jaarlijks opstellen van de begroting wordt gehanteerd. Het CPB heeft alleen prognoses afgegeven voor 2023. Voor 2024 en verdere 
jaren wordt door het CPB in april 2023 een nieuwe prognose opgesteld. Voor de jaren 2024-2026 hanteren wij daarom de gegevens van de laatste Meerjarige Economische 
Verkenning (MEV 2022), die ook bij het opstellen van de MJV 2023-2032 zijn gehanteerd. Het kader voor de lastendruk in deze Begroting 2023-2026 muteert als volgt. 
 
Mutatie kader lastendruk (van MJV 2023-2026 naar PB 2023-2026) 

Omschrijving  2023  2024  2025  2026  

Actueel hoger inflatiepercentage (loon, inflatie, kapitaallasten)  1,7% 2,4% 0,7% 0,7% 

Opslag autonoom (reeds aangewend)   -0,4%   

Ruimte voor nieuwe niet geraamde ontwikkelingen      

Hogere investeringen MJV 2023-2032  -1,25%   

Eenmalige vermindering 2023      

Totaal mutatie kader lastendruk  1,7% 0,75% 0,7% 0,7% 

 
Het actuele inflatiepercentage in 2023 en 2024 stijgt ten opzichte van de MJV respectievelijk met 1,7% en 2,4% en voor 2025 en 2026 met 0,7%. Die stijging ontstaat door 
de parameters voor inflatie (op materiële kosten) en rente. Over alle vier jaren is het rentepercentage hoger dan bij de MJV 2023-2032 bekend was. De inflatie op de 
materiële kosten voor 2023 en 2024 is hoger met name door de doorwerking van de hogere inflatie in 2022. De loonvoet is nagenoeg gelijk gebleven; al werkt de hogere 
CAO (die in 2022 is afgesloten) wel door in de loonstijging voor 2023.  
 

3  Actueel financieel meerjarenbeeld en lastendrukontwikkeling 
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De prijsstijgingen leiden tot hogere kosten voor investeringen en exploitatie. Een voordeel is dat wij voor elektriciteit een lopend contract hebben tot en met 2023. Dat 
betekent dat het effect van de hoge inflatie (die voor een groot deel ontstaat door stijging van energieprijzen) grotendeels pas in 2024 merkbaar wordt. De effecten van de 
rentestijging zijn groot, mede door de toename van de omvang van de investeringen de komende jaren. Om het risico van verdere rentestijging op te vangen, gaan wij 
volgens bestaand beleid uit van een jaarlijkse stijging van 0,5%. Voor een overzicht van de actuele percentages voor loon, inflatie en rente, zie § 5.2. 
 
Naast bovengenoemde kostenstijgingen zijn er nog autonome kostenontwikkelingen, anders dan door inflatie. Per saldo zijn deze autonome ontwikkelingen positief, mede 
door hogere ramingen belastinggrondslagen door GBLT (zie § 5.6). Dat leidt in 2024 tot een structureel voordeel op de lastendruk van -/- 0,4%. Bij het opstellen van de 
Begroting wordt de programmering van de investeringen tot en met 2026 (en het moment waarop de kapitaallasten en de effecten van de prijsstijgingen in de berekening 
van de inflatie en in de investeringen optreden) nauwkeuriger ingeschat dan bij de MJV al mogelijk was. Die precieze berekening leidt ertoe dat de kapitaallasten in 2024 
lager zijn dan bij de MJV werd aangenomen en daarmee schuiven die kosten vooruit. Uitgangspunt daarbij is de realisatie van de KRW-opgaven in 2027. Dat leidt in 2024 
tot een tijdelijk voordeel op de lastendruk van -/- 1,25% (de lasten verschuiven naar 2027 en 2028). De financiële ontwikkeling en het effect op de lastendruk voor de 
Begroting 2023-2026, ziet er uiteindelijk als volgt uit (een optelling van de twee overzichten hierboven). Met dit kader is de begroting en de tarievenberekening voor 2023 
opgesteld. Door deze methode sluiten we aan bij de uitgangspunten zoals die in het bestuursakkoord en bij de MJV 2023-2032 zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur.  
 
Actueel kader lastendruk (conform deze Begroting 2023-2026) 

Omschrijving  2023  2024  2025  2026  

Actueel inflatiepercentage Begroting (loon, inflatie, 
kapitaallasten) 

6,1% 5,0% 3,3% 3,3% 

Opslag autonoom (reeds aangewend)  0,9% 1,2% 1,5% 1,4% 

Ruimte voor nieuwe niet geraamde ontwikkelingen   0,3% 0,4% 0,5% 

Hogere investeringen MJV 2023-2032  0,0% 1,25% 1,25% 

Eenmalige vermindering 2023  -0,6%    

Totaal mutatie kader lastendruk PB 2023-2026 6,4% 6,5% 6,4% 6,4% 

 
De hogere prijzen voor ons waterschap leiden tot een hogere lastendruk, die daardoor ook voor huishoudens en ondernemers leidt tot hogere tarieven. In deze begroting 
worden alleen het jaar 2023 en de daarbij behorende belastingtarieven vastgesteld. Voor het jaar 2023 is bij de MJV 2023-2032 al voorgesteld om de lastendruk te dempen 
door inzet van incidentele middelen. Naast onze eigen eenmalige vermindering van de tarieven in 2023 neemt de rijksoverheid met een financieel omvangrijk pakket 
maatregelen om de effecten van de hoge kostenstijgingen bij huishoudens en ondernemers op te vangen. 
 
Het nadeel van de inzet van meer extra incidentele middelen is dat het structurele effect van hogere tarieven naar de toekomst verschuift. En juist ook die toekomst na 
2023 blijft nog onzeker. Wij vinden het vanuit duurzaam financieel beleid en vanuit onze rol als waterschap verstandig om eventuele incidentele inzet van reserves nu niet 
aanvullend in 2023 in te zetten (en daarmee naast de onzekerheden ook nu al de lasten voor de huishoudens en bedrijven vooruit te schuiven). Bij de komende MJV zijn er 
weer nieuwe actuele inzichten, zowel voor macro economische (prijs) ontwikkelingen als risico's en noodzakelijke omvang van het weerstandsvermogen. Een nieuw 
bestuur kan dan (met ook enige incidentele ruimte) keuzes maken. 
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De programma's worden gestuurd vanuit doelenbomen die zijn opgesteld op basis van het bestuursakkoord. De meeste doelen zijn nu geconcretiseerd en opgenomen in 
de doelenbomen die per programma worden toegelicht. Ten opzichte van eerdere jaren zijn de doelenbomen anders vormgegeven waarbij meer relatie tussen doel en 
maatregel is nagestreefd. De doelen worden ondersteund door de belangrijkste, bestuurlijk relevante, inspanningen. 
 
  

4  De programma's 
 

4  De programma's 
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4  De programma's 
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Het programma watersysteem is onderverdeeld in de thema’s infrastructuur op orde, klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid. In onderstaande doelenboom presenteren 

we waar we in het komende jaar aan werken. 

Bij alle einddoelen zijn één of meerdere tussendoelen geformuleerd. De belangrijkste inspanningen die we voor het bereiken van de tussendoelen in 2023 verrichten 

worden hieronder nader beschreven. 

 

 

 4.1 Programma Watersysteem 
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DIN Watersysteem 2023

Infrastructuur op 
orde

We brengen en houden het watersysteem en 
de kunstwerken in een veilige en doelmatige 

toestand

Onze assets voldoen aan de 
wettelijke eisen, de verwachtingen 

van onze stakeholders en de 
bedrijfswaarden

Migratie
gegevensbehe

er
waterkwaliteit

en ecologie

Uitvoeren van 
het jaarlijkse 

werkprogramm
a Groot 

onderhoud 
kunstwerken 

(GOK) en -
legger (GOL)

We pakken de 
aanbevelingen 
uit de evaluatie 

hoogwater 
(voorjaar 2022) 

op

Renovatie van 
diverse kunstw
erken zoals de 

gemalen
Baalder, de 

Mars, de Kleine
Vecht, 

Stieltjeskanaal-
sluis en

krooshek
Ericasluis

Inbedden 
werkwijze 

asset-
management
o.b.v. kosten, 
prestaties en 

risico’s

Baggeren 
diverse 

watergangen 
zoals de Heege 
Coevorden en 

de Dooze

Vervanging 
diverse 

beschoeiingen 
zoals 

Afwateringskan
aal en de Dooze

Eind 2026 
is de 

procesauto
-matisering

voor 
kunstwer-

ken actueel

Voorbereiden 
en uitvoeren 

project Proces 
automatisering 
watersysteem 

(Geoscada)

Klimaat

We richten ons 
watersysteem beter in 

om klimaat 
verandering op te 

vangen (1.1)

We brengen de opgave 
voor aanpassing van 

(legger) waterlopen en 
kunstwerken voor 

klimaat in kaart

We 
inventariseren 

meekoppel-
kansen binnen 
de bestaande 

programmerin
g

Afronden 
project Catch

We benutten 
kansen van 

grootschalig 
gepland 

onderhoud en 
beheer voor 

uitvoering van 
maatregelen

We 
ontwikkelen 
beleid voor 

onttrekkingen 
grond- en 

oppervlakte 
water

We streven ernaar om 
samen met onze 

partners water minder 
snel af te voeren en 

meer vast te houden 
(1.2)

Uitvoering geven aan 
de programma’s DAW, 

ZON (2e fase) en 
Haarvaten op Peil

In diverse 
projecten 

voeren we ZON 
maatregelen uit 

zoals het 
aanpassen van 

kunstwerken en 
het 

herprofileren
van waterlopen

We voeren de 
projecten 

Natuur op Peil 
en Haarvaten 
op Peil uit en 
leveren een 
bijdrage aan 

DAW

In het hele  
beheergebied wordt 

voldaan aan de 
normen voor 

wateroverlast (1.3)

We lossen 
de 

knelpunte
n vanuit 

de 
toetsing 
NBW op

Opstellen 
uitvoerings-

agenda n.a.v. 
toetsing 

normen NBW 

We 
brengen

en
houden

onze
keringen
op orde

In 2023 stellen 
we normen vast 
voor de overige 

keringen en 
brengen de 
gevolgen in 

beeld

Samen met partners 
werken aan 

gezamenlijke 
investeringsagenda 

DPRA (1.4)

We bepalen samen 
met gemeenten hoe 
we omgaan met de 

knelpunten vanuit de 
stresstesten

Bestuurlijke 
ambitie 

bepalen en 
eventueel 

programmeren 
van een 

maatregelenpl
an DPRA

Een bijdrage 
leveren aan 
koploper-

projecten van 
partners 
(DPRA)

We verstrekken 
bijdragen 
vanuit de 
regeling 
Klimaat 

bebouwde 
omgeving

Waterkwaliteit

We voldoen in 2027 aan de eisen die de 
Kaderrichtlijn Water stelt. (2.4)

Herinrichten 
waterlopen en 

opheffen vis barrières 
conform KRW (in 2023: 
8,1 km. en 5 barrières)

Uitvoeren 
Regge 

Eerderhooiland
en

Voorbereiden 
en uitvoeren 

Vechtrijk 
Gramsbergen

Voorbereiden 
en uitvoeren 

Loodiep

Uitvoeren 
Nieuwe 

Drostendiep 

Voorbereiden 
Beneden Dinkel 
en Tilligterbeek

Voorbereiden 
Loolee

bovenlopen

Samen met partners 
de waterkwaliteit 

aanpakken bij de bron 
(2.5)

In 2023 
evalueren we 
de beleidslijn 
bronaanpak

Bewustwording 
gewasbescher

mingsmiddelen 
boomteelt

Onderzoek 
aanpak 

vervuiling 
Noord 

Bargeres

Evaluatie 
beleid 

Waardevolle 
Kleine Wateren

Duurzaamheid

We 
verbeteren 

de 
circulariteit 

van ons 
werk

We 
besteden 

in 2030 
100% 

circulair 
aan

We bepalen 
hoe we in onze 

uitvragen 
circulariteit kan 

worden 
meegenomen

We 
vermindere

n onze 
klimaatafdr

uk

We 
werken in 

2030 
100% 

energie-
neutraal

We 
inventariseren 
hoe we dit in 

onze projecten 
kunnen 

meekoppelen

We willen 
meer 

aandacht 
geven aan 

ecologie en 
biodiversite

it (3.1)

In 2023 
voeren we 

maatregelen 
uit conform 

de 
vastgestelde 
uitvoerings-

agenda

Implementatie 
onderhoud en 

maaibeleid

Afstemming
voortgang

contracten in 
het kader van 

Blauwe
Diensten

Uitvoering 
geven en 
synergie 

voordelen 
behalen in 

de 
uitvoering 
van N2000 

(3.2)
In 2023 

werken we 
verder aan 
de Natura 

2000 
projecten in 
combinatie 

met de 
water-
opgave

Leveren 
bijdrage aan 
N2000 / KRW 

projecten in de 
gebieden 
AVAV, LG 
Oldenzaal, 

Lemselermaten
.

D
o

el
en

In
sp

an
n

in
ge

n
Th

em
a

D
B

A
B



Onderstaand de belangrijkste indicatoren waarmee het programma Watersysteem wordt bestuurd. 

 

 

In 2023 worden een aantal KRW-projecten opgeleverd waarbij in totaal 8,1 kilometer KRW heringerichte watergang (inclusief doorschuif vanuit 2022 zoals geduid in de 

BVR) wordt gerealiseerd. Het gaat hierbij onder andere om de N2000 gebieden Haaksbergerveen en Regge deelgebied Eerder Hooilanden, waar tevens de KRW-

maatregelen worden uitgevoerd. Ook wordt het eerste deel van het Nieuwe Drostendiep gerealiseerd. In deze projecten worden 5 vistrappen gerealiseerd. Tot slot werken 

we volop verder aan de voorbereiding van projecten die in de komende jaren tot uitvoering zullen komen, waaronder Beneden Dinkel, Tilligterbeek, Geelebeek, 

Schoonebeekerdiep, Loodiep en Lolee Bovenlopen. 

Inleiding 

Het programma watersysteem kent diverse grote opgaven op het gebied van klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid. De invulling van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is 

wellicht de meest in het oog springende. Maar ook binnen infrastructuur op orde zien we een grote uitdaging om de prestaties, risico's en kosten van onze assets op een 

acceptabel niveau te krijgen en houden. Voldoende beschikbare interne capaciteit en de mogelijkheid tot cofinanciering zijn hierbij van belang. 

  

Programma Watersysteem: wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
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Speerpunten 2023 

Infrastructuur op orde 

De implementatie van de systematiek rondom Assetmanagement is eind 2022 opgeleverd. In 2023 wordt binnen programma watersysteem de ontwikkelde systematiek 

toegepast. Op basis van kosten, prestaties en risico’s is een jaarprogramma opgesteld om de hoogst geprioriteerde assets in ons gebied te onderhouden of vernieuwen. 

Diverse vijvers en watergangen worden gebaggerd, waaronder vijvers in Enschede en Coevorden, alsmede De Dooze bij Kloosterhaar waar ook beschoeiingen worden 

vervangen. De meerjarige beschoeiingsopdracht in het Afwateringskanaal bij Gramsbergen wordt vervolgd met een tweede fase. Diverse stuwen en gemalen worden 

gerenoveerd (onder meer de gemalen Baalder, De Mars en de Kleine Vecht), zodat ze weer voldoen aan de gestelde eisen conform de systematiek van assetmanagement.  

Komende jaren werken we aan het optimaliseren van de inrichting van ons waterkwantiteitsmeetnet. De wateroverlast in Limburg vorig jaar heeft ons geleerd dat goed 

voorbereid zijn cruciaal is en veel leed en kosten kan voorkomen. Juiste en volledige basisgegevens zijn nodig voor een optimale sturing, daarnaast vormen ze ook een 

wezenlijke input voor het opstellen van een goede strategie en beleid. 

Klimaat 

Droogte en wateroverlast ten gevolge van het veranderende klimaat vormen een grote uitdaging in onze hoge delta. Daar waar mogelijk voeren we binnen de 

investeringsprojecten en het grootschalig gepland onderhoud zoetwatermaatregelen (ZON) uit, zoals het aanpassen van kunstwerken en het herprofileren van waterlopen 

om water beter in het gebied vast te kunnen houden. Ook voor doelstellingen DPRA en NBW wordt afgestemd hoe deze binnen de huidige lopende programmering in de 

verschillende projecten mee gekoppeld kunnen worden. Binnen het programma Natuur op Peil blijven we samenwerken met partners en grondeigenaren op het gebied 

van water sparen, voldoende water en een betere bodemkwaliteit. Vanuit het DAW-programma stimuleren we de samenwerking met de agrarische sector en bieden we 

oplossingen om de droogte te lijf te gaan en extreme wateroverlast (waterberging) te benutten voor perioden van droogte. Vanuit de klimaatopgave wil het waterschap 

het water beter vast te houden in de haarvaten van het watersysteem. Dit is van belang om zowel droogval als piekafvoeren in onze waterlopen te voorkomen. Onder 

andere binnen het project Haarvaten op Peil geven we deze systeemaanpassing vorm. 

Waterkwaliteit 

We doen er alles aan om in 2027 aan de eisen die de Kaderrichtlijn Water stelt te voldoen. We haken daarbij in op kansen om bovenlopen versneld te herstellen. Zo gaan 

we er van uit dat de ontwikkelingen rondom het NPLG en PPLG gaan helpen om de KRW doelen te realiseren door daarin gezamenlijk op te trekken. 

In 2023 denken we 8,1 kilometer heringerichte watergangen op te leveren met daarnaast 5 opgeheven visbarrières. In de praktijk blijkt dat we voor de voorbereidingsfase 

in de huidige investeringen voldoende tijd moeten reserveren, zodat de uiteindelijke uitvoering soepel kan verlopen. We werken daarnaast in 2023 volop verder aan de 

voorbereiding van projecten die in toekomende jaren tot uitvoering zullen gaan komen. Hieronder vallen projecten binnen het stroomgebied van de Beneden Dinkel, 

Tilligterbeek, Geelebeek, Schoonebeekerdiep, Loodiep en Lolee bovenlopen.  

Duurzaamheid 
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In 2023 geven we verder vorm aan het vastgestelde maaibeleid en worden de eerste maaibestekken aangepast aan het nieuwe maaibeleid. Daarnaast werken we verder in 

diverse Natura 2000 gebieden om de wateropgaven (KRW) te realiseren door de combinatie te zoeken met Natura 2000. Dit betreft onder meer de gebieden Achter de 

Voort, Agelerbroek en Voltherbroek (AVAV), Landgoederen Oldenzaal, Lemselermaten en het Regge gebied. In andere Natura 2000 gebieden, zoals het Bargerveen, 

brengen we onze inhoudelijke waterkennis in om de doelen te realiseren. 

Risico's en kansen 

-  Onze ambities pakken we bij voorkeur op in gebiedsprocessen. Dit heeft als risico dat ook rekening houdend met landelijke ontwikkelingen de voorbereiding veel 

tijd vergt. Dit staat op gespannen voet met de deadline voor de realisatie van de maatregelen binnen de KRW en vraagt continue afweging. 

-  Om de KRW in 2027 te hebben gerealiseerd moet in 2023 in beeld zijn wat organisatorisch nodig is om dat te bewerkstelligen. Dit wordt uitgewerkt. 

-  Gevolgen voor doorlooptijd en kosten van projecten als de bouwvrijstelling wegvalt vanwege strengere stikstofregels. Ook vanwege de deadline KRW-

maatregelen. Binnen het programma en project wordt daarop op bijsturingsmomenten geanticipeerd. 

-  Prijsstijgingen van grondstoffen en energie en langere leveringstijden blijken nog steeds door te zetten. Dit heeft gevolgen voor de projectramingen en 

bijbehorende dekking in onze meerjarenbegroting, die mogelijk tot overschrijdingen kunnen leiden. Bij de MJV 2023-2032 zijn over prijsstijgingen afspraken 

gemaakt. 

-  De definitieve exploitatiekosten i.v.m. droogtemaatregelen (tijdelijk pompinstallaties, maatregelen, meer waterinlaat) over 2022 volgen in 2023 en zijn nog 

onzeker. 
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Toelichting grootste investeringen 

De grootste investeringen worden hieronder toegelicht: 

-  Diverse kunstwerken in ons hele beheergebied (met name stuwen en gemalen) worden gerenoveerd, waaronder de gemalen Baalder, Kleine Vecht, De Mars, de 

Stieltjeskanaalsluis en de automatische krooshekreiniger Ericasluis. 

-  Langs de Vecht wordt in 2023 volop verder gewerkt aan het deelproject Vechtrijk Gramsbergen. Bij Mariënberg wordt de nevengeul en vistrap geoptimaliseerd en 

een stuw aangepast, zodat de waterkwaliteit daar verbetert en de vispasseerbaarheid toeneemt. 

-  In 2023 worden diverse watergangen gebaggerd, waaronder De Heege bij Coevorden, De Dooze bij Kloosterhaar en vijver Stokhorst in Enschede.  

- We werken verder aan fase 2 van het beschoeiingenproject in het Afwateringskanaal. Ook de Dooze wordt opnieuw beschoeid, evenals de Oosterbouwlanden bij 

Vriezenveen. 

- In het programma beken Hengelo geven we uitvoering aan een deel van de Drienerbeek en starten we met een deelproject aan de Berflobeek. In deze projecten 

werken we nauw samen met gemeenten, aanwonenden en andere belanghebbenden om de gezamenlijke doelen te realiseren. 

-  Rondom de Dinkel wordt volop verder gewerkt aan de uitvoering van onder meer de Kramerwatergang in het Dinkel-Zuid gebied. Werkzaamheden aan de 

Tilligterbeek en Beneden Dinkel worden verder voorbereid. Medio 2023 wordt hiervoor een ontwerp opgeleverd. Daarnaast wordt gestart met de voorverkenning 

voor de KRW-opgave in o.a. de Geelebeek. 

Programma Watersysteem: wat mag het kosten? 
 

Programma Watersysteem: wat mag het kosten? 
 

Programma Watersysteem: wat mag het kosten? 
 

Programma Watersysteem: wat mag het kosten? 
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- In 2023 vindt de uitvoering plaats van de deelgebieden Broeklanden en Westerstroom Huismaten binnen het Nieuwe Drostendiep. Hiermee realiseren we onze 

KRW prestaties in dit gebied. 

-  We werken in 2023 verder aan de voorbereiding van een aantal nieuwe KRW waterlichamen zodat uiterlijk 2027 de maatregelen getroffen zijn die we met Brussel 

hebben afgesproken. Het betreft onder andere het Schoonebeekerdiep, de Lolee bovenlopen en het Loodiep. 

Netto kosten P1 Watersysteem 

(bedragen in miljoenen euro's) 

 

  
 

Netto kosten P1 Watersysteem 

(bedragen in miljoenen euro's) 
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Netto kosten zijn de kosten die aan een programma worden toegerekend en waarvan zijn afgetrokken de opbrengsten (met uitzondering van de belastingopbrengsten en 

andere algemene opbrengsten) die aan het programma worden toegerekend. Op hoofdlijnen bestaan de netto kosten uit kapitaallasten, (toegerekende) personeels-

/overheadkosten en overige kosten, elk voor circa 1/3e deel.  

Het totaal van de middelen in dit programma worden bijvoorbeeld besteed aan: 

- Beheer (bijv. maaien, grondwerk, exoten, beplanting, peilbeheer) 

- Wettelijk bepaalde solidariteitsbijdrage HWBP 

- Onderhoud assets (bijv. kunstwerken, materieel) 

- Monitoring waterkwaliteit- en kwantiteit en grondwatermeetnet 

- Onderzoeken/bijdragen aan derden 

- Vergunningverlening en handhaving 

Het verschil in netto-kosten binnen dit programma t.o.v. 2022 is te verklaren door bijstellingen uit de 1e en 2e begrotingswijzigingen, voor zover die een effect hebben in 

2023. Daarnaast worden de budgetten geïndexeerd en zijn ten opzichte van de MJV 2023-2032 een aantal autonome ontwikkelingen ontstaan. In paragraaf 5.1 van deze 

begroting is het verloop nader toegelicht. Deze ontwikkelingen tellen op tot een € 2,8 miljoen tot € 63,7 miljoen in 2023 en € 72,2 miljoen in 2026. 



Ontwerp-Programmabegroting 2023-2026  23 
 

De stijging van 2,8 miljoen ontstaat voor een belangrijk deel uit de stijging door de hogere indexen Daarnaast is er sprake van hogere bijdrage in 2023 aan 

samenwerkingsverbanden en HWBP en extra bemonsteringen in verband met tijdige signaleren illegale lozingen. Maar ook door lagere kosten in onderhoud materieel en 

hogere bijdragen voor muskusrattenbestrijding. 
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In de doelen voor het programma waterketen is naast onze primaire taak "Infrastructuur op orde', specifiek aandacht voor het doel "Waterkwaliteit". Het effluent van de 

rioolwaterzuiveringen speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ten opzichte van de voorgaande doelenboom is onder "Duurzaamheid" het 

streven naar 100% circulariteit in 2050 een tussendoel in 2030 vastgesteld.  

 

  

 4.2 Programma Waterketen 
 

 4.2 Programma Waterketen 
 

 4.2 Programma Waterketen 
 

 4.2 Programma Waterketen 
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Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC-ND 

DIN Waterketen 2023

Infrastructuur op orde

We hebben de technische gegevens over de installaties beter op orde

De installaties voldoen aan de 
wettelijke (veiligheid)seisen

Renovatie 
rioolgemalen 
o.a. Beckum, 

Aalden en 
Schoonebeek 

Industrie

Uitvoeren 
vernieuwen 

harkrooster rwzi 
Coevorden

Voorbereiding 
vervanging 

beluchting rwzi 
Dedemsvaart

Pilot opstellen 
basis 

zuiveringsplan

PvA opstelllen 
voor renovatie 

rwzi Hardenberg

PvA uitvoeren  
systematiek 
monitoring 

afname 
afvalwater 

Verbeteren 
vulling en 

herstel dak SGT 
Emmen

Maatregelen 
uitvoeren geur 
bestrijding rwzi 

Hengelo

Vervangen 
debietmeting 
rwzi Emmen

Uitvoeren 
vervanging 

investeringen 
en werkplan 

Prioriteren 
werkplan 

vervanging 
investering 

in sept

Opstellen PvA 
implementatie 

beheer 
technische 
informatie

In 2032 is het 
pogramma PRAUT 

gereed

Realiseren CRK 
1.0

Realiseren EOL 
Nijverdal

Voorbereiden 
pilot PA Sleen

Opstellen 
doorkijk route 

uitrol PA-
concept over de 

overige rwzi’s 

We maken 
meer 

gebruik van 
de digitale 
transitie 

We maken 
meer 

gebruik van 
de digitale 
transitie

Opstellen 
routekaart 
kansen van 

digitalisering 
binnen zuiveren

Ikv NGF 
uitwerken 

initiatief CRK 2.0 
en dashboards

Waterkwaliteit

We realiseren een betere waterkwaliteit

Eind 2027 voldoen we 
aan de eisen die de 

kaderrichtlijn water stelt

Afronden 
ombouw rwzi 
Ootmarsum

Voorbereiden 
renovatie rwzi 

Goor

Voorbereiden 
aanpassing rwzi 

Oldenzaal

Onderzoek 
bepalen 

effluenteisen 
KRW voor de 

rwzi’s

Voorbereiden 
aanpassing rwzi 

Denekamp

Eind 2023 
is er zicht 
op diffuse 
lozingen

Samen met 
gemeenten 
risicovolle 

overstorten 
inventariseren

Eind 2025 zijn er geen 
verruimde 

maatwerkvoor-schriften 
meer

Afronden 
aanpassen 

beluchting rwzi 
Hengelo

Start uitvoering 
renovatie rwzi 

Tubbergen

Afronden 
nieuwbouw rwzi 

Vriezenveen

We hebben meer kennis 
over de verwijdering 

van 
microverontreiniging

We hebben meer kennis 
over verwijdering van 
microverontreiniging

Uitvoeren pilot 
medicijnverwijd
ering BODAC op 

rwzi Emmen

Uitvoeren pilot 
medicijnverwijd
ering BioGak op 

rwzi Emmen

Ikv NGF 
uitwerken 
initiatief 

medicijnen 
verwijderen met 

membranen 
Enschede

Duurzaamheid

We verminderen onze klimaatafdruk

We werken in 2030 
100% energieneutraal

Realiseren 
zonneveld rwzi 

Goor

Onderzoek en 
programmeren 

energie 
maatregelen 

met 
businesscase < 5 

jr

Opstellen 
energie 

efficientieplan 
(EEP) voor 
zuiveren

PvA maken "van 
het aardgas af" 

voor 1 rwzi

Ontwikkelen 
plan rwzi's naar 

smart 
energiehubs 

circulair

We 
werken in 
2030 50% 

CO2

neutraal

Onderzoek hoe 
we biogas 

anders inzetten

Onderzoek 
uitvoeren 

meting lachgas 
op 1 rwzi

We verbeteren de 
circulariteit van ons 

werk

We 
besteden 
in 2030 
100% 

circulair 
aan

PvA alternatieve 
toepassing 

polymeer op 1 
rwzi

We 
werken in 
2030 50% 

ciculair 

Opstellen 
grondstof 

stroomkaart

Uitvoeren 
onderzoek 

aanmaak PE
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Inleiding 

Met vaststellen van de MJV 2023-2032 is besloten om er alles aan te doen om te proberen de KRW-maatregelen eind 2027 te realiseren. Het realiseren van de KRW-

maatregelen vraagt de aankomende jaren om forse investeringen bij 11 zuiveringen. De ontwikkelingen op de markt en het tekort aan personeel maken dit doel zeer 

ambitieus. Ook blijven we infrastructuur op orde centraal stellen om de basiskwaliteit te waarborgen en creëren we ruimte om de kansen van het Nationaal Groeifonds te 

benutten. In de loop van 2023 wordt duidelijk of de propositie leidt tot concrete projecten. Dit moet dan naast de realisatie van de KRW opgaven worden aangepakt. 

Speerpunten 

Infrastructuur op orde 

De basis van ons werk is het transporteren en zuiveren van afvalwater. Dat kunnen we alleen goed doen als de juiste prestaties worden geleverd door de infrastructuur die 

we daarvoor hebben. We accepteren risico’s daarbij tot het afgesproken niveau en houden deze in balans met de kosten die we maken. Hoewel we de principes van 

assetmanagement steeds beter onder de knie krijgen, treden af en toe verstoringen op, die bijvoorbeeld bij veiligheidsinspecties worden geconstateerd. De maatregelen 

om deze storingen te beperken geven we dan een plek in de programmering. Ook in de toekomst zal af en toe van verstoringen sprake blijven. 

Bij de MJV 2023-2032 is voor de periode t/m 2026 aanvullend investeringskader beschikbaar gesteld. Dit budget is voor de waterketen bedoeld om te investeren in het op 

orde krijgen van de infrastructuur en om maatregelen te treffen op zuiveringen, die een bijdrage leveren aan de KRW eisen van het ontvangende oppervlaktewater. We 

zoeken naar mogelijkheden om opgaven voor de KRW en infrastructuur op orde te koppelen en werk met werk te maken. Zolang we nog werken aan het op orde brengen 

van de infrastructuur, blijven ook in 2023, claims op aanvullende exploitatiemiddelen voor storingen, extra onderhoud en vervangingen voorkomen. Binnen de 

voorgenomen investeringen is de opgave om de elektrische installaties en procesautomatisering (E&PA) binnen het programma PRAUT op een toekomstgericht niveau te 

tillen een doorlopend programma. De opgave is vanuit PA en elektrotechnische hoek goed gedefinieerd, maar bij de uitwerking in het eerste project op de rwzi Nijverdal 

wordt ervaren dat ook andere werktuigbouwkundige (en soms zelfs civieltechnische) installaties aangepast moeten worden. De verwachting is dat dit fenomeen zich op 

meer installaties voordoet. Hierdoor ontstaat een risico op vertraging van het programma PRAUT. Ook de beoogde versnelling van de KRW maatregelen heeft impact op de 

planning van PRAUT. Begin 2023 wordt daarom een plan van aanpak gepresenteerd om in beeld te brengen hoe eind 2027 de KRW opgaven gerealiseerd kunnen worden. 

De realisatie van de centrale regiekamer (CRK) krijgt begin 2023 gestalte. Dan zal ook gewerkt worden het versterken van de (tactische) sturing vanuit de CRK op basis van 

dashboards die worden ontwikkeld. Ook de verhouding tussen de CRK en lokale procesbeheersing zal scherper worden geduid. 

 

De belangrijkste werkzaamheden in 2023 in het kader van Infrastructuur op orde zijn: 

 De uitvoering van de vernieuwing van het harkrooster op de rwzi Coevorden, 

 De aanpassing van de debietmeetinrichting van de rwzi Emmen, 

 De voorbereiding van de renovatie van de rwzi Hardenberg, 

 De uitvoering van de nieuwe elektrische installatie van de rwzi Nijverdal, 

 De aanpak van de geuroverlast bij de slibverlading in Hengelo, 

Programma Waterketen: wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
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 De voorbereiding van de dakrenovatie van de slibgisting in Emmen, 

 Een omvangrijk pakket kleinere vervangingsinvesteringen op vrijwel alle zuiveringen, 

 De realisatie van de CRK 1.0 en het werken aan (tactische) sturing vandaaruit. 
 

Verder is vaak sprake van werkzaamheden, die onder een ander doel worden gerapporteerd, maar waarbij ook de Infrastructuur op orde wordt gebracht. Voorbeelden 

hiervan zijn de afronding van de nieuwbouw van de rwzi Vriezenveen (opheffen maatwerkbesluit) en de nieuwbouw van de rwzi Tubbergen (KRW én opheffen 

maatwerkbesluit). 

Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd dragen bij aan het bereiken van een goed verwijderingsrendement van stikstof en fosfaat. In 2022 is de streefwaarde voor het 

zogenaamde gebiedsrendement voor fosfaat (zie onderstaande grafiek) verhoogd n.a.v. de uitgevoerde renovaties en vernieuwingen. De resultaten uit de afgelopen jaren 

lieten zien dat bij de normale bedrijfsvoering 87% van het fosfaat (gebiedsbreed) kan worden verwijderd. Dit vraagt geen extra inspanningen, indien de normale 

bedrijfsvoering wordt gevolgd. Ook voor 2023 wordt vastgehouden aan de geldende streefwaarden voor verwijdering van fosfaat en stikstof. De nog te treffen 

maatregelen in het kader van de KRW zullen het gebiedsbrede rendement in de toekomst nog verbeteren.  

 

 

Waterkwaliteit 

Op gebied van waterkwaliteit zetten we in 2023 onder andere in op maatregelen waardoor ruimere maatwerkbesluiten beperkt kunnen worden en anticiperen we op de 

KRW-eisen voor het oppervlaktewater. 

De membranen van de beluchtingselementen van de rwzi Emmen zijn vervangen, hierdoor voldoen we weer aan de eisen uit het Activiteitenbesluit en is het 

maatwerkbesluit niet meer nodig. Een nadere analyse op de rwzi Emmen heeft duidelijk gemaakt dat binnen enkele jaren een grootscheepse aanpak van de gehele 
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beluchtingsinstallatie gewenst is om duurzaam aan het Activiteitenbesluit te kunnen blijven voldoen. De aanpassing van de beluchting van de rwzi Hengelo is in 2022 volop 

in uitvoering genomen en wordt in 2023 afgerond. Aangezien in de eerste bouwfase een knelpunt is opgetreden met de geïnstalleerde beluchtingselementen, vervalt het 

maatwerkbesluit voor de rwzi Hengelo daarom begin 2024. 

De vernieuwing van de rwzi Vriezenveen loopt tot het voorjaar van 2023 door, waardoor het maatwerkbesluit met een jaar is verlengd. 

Op nog slechts enkele rwzi’s zijn maatwerkbesluiten van toepassing. De meest hardnekkige is het maatwerkbesluit van de rwzi Nijverdal, die nodig is vanwege de aanvoer 

van een specifieke fosfaathoudende afvalwaterstroom van een industriële lozing. Met de lozer zijn we volop in gesprek om het knelpunt op te lossen. Ondanks incidentele 

successen is een duurzame oplossing nog niet te plannen en daarom is voor nu voorzien dat dit maatwerkbesluit tot 2026 in stand moet blijven. 

In onderstaande figuur is de status voor het verminderen van het aantal rwzi's met maatwerkbesluiten, in relatie tot de omvang in VE's weergegeven. 

 

 

De zuiveringen Ootmarsum en Tubbergen worden zo aangepast dat deze "KRW-kwaliteit" zullen leveren. De eerste fase van de ombouw van de rwzi Ootmarsum wordt in 

2023 afgerond, waarna direct doorgeschakeld wordt na uitvoering van de tweede fase. Deze tweede fase bestaat het verwijderen van de membranen door een klassieke 

nabezinking. De aanbesteding van de rwzi Tubbergen vindt medio 2023 plaats, waarna de uitvoering start. 

In onderstaande figuur wordt de voortgang gepresenteerd van het aantal rwzi's en de hoeveelheid verwerkte VE's dat aan de KRW eisen voldoet. Dit is gebaseerd op het 

ideaalplaatje dat alle werken door de markt kunnen worden opgepakt, voor de bedragen die daarvoor zijn gereserveerd. De rwzi Emmen is in dit overzicht opgenomen als 

aan te passen. In de huidige toestand voldoet het effluent na de tijdelijke maatregelen vooralsnog aan de KRW kwaliteitseisen.  

Naast de reeds geprogrammeerde investeringen zijn bij de MJV 2023-2032 aanvullende middelen, tot en met 2026, toegewezen om realisatie van de gehele KRW-opgave 

te versnellen. Er wordt hard gewerkt om de consequenties voor de organisatie bij de gewenste aanpak in beeld te brengen. De huidige markt- en prijsomstandigheden 

zorgen voor een extra uitdaging om het bestuurlijk doel te bereiken. 
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Duurzaamheid 

In 2023 wordt op de zuivering Goor een zonneveld gerealiseerd. Als dit zonneveld gereed is, zijn er in totaal tien zuiveringsterreinen voorzien van zonnevelden. De 

zonnevelden zijn primair bedoeld als bijdrage aan de doelstelling van energieneutraliteit, maar draagt logischerwijs ook bij aan het verminderen van de CO2 footprint. Om 

de emissie van broeikasgassen (CO2 footprint) afkomstig van zuiveringen nog verder te verminderen wordt in 2023 een onderzoek gedaan naar de emissies van de 

broeikasgassen methaan en lachgas. Dit zal in latere jaren leiden tot aanvullende investeringen, die nu nog niet geraamd zijn. Ook wordt uitvoering gegeven aan 

maatregelen, die bijdragen aan de Energie Efficiency op basis van de zogenoemde EEP (Energie Efficiency Plannen).  

In het aankomende begrotingsjaar wordt onderzoek gedaan naar een alternatieve toepassing van polymeer. Een toevoeging om zuiveringsslib te ontwateren, voordat dit 

wordt afgevoerd naar de eindverwerker Slibverwerking Noord Brabant (SNB). De productie van polymeer is namelijk zeer energie belastend. Tot slot wordt onderzocht of 

het biogas dat wordt opgewekt op de rwzi Emmen en rwzi Hengelo kan worden omgezet in groen gas in plaats van elektriciteit. Gelet op de huidige energiecrisis is het 

opportuun hier nader naar te kijken.  
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Risico's en Kansen 

In willekeurige volgorde worden verschillende risico’s gezien. 

1. Realisatie KRW opgaven eind 2027: Begin 2023 is een plan gereed hoe de kans op het realiseren van de KRW-opgave eind 2027 kan worden vergroot. Alleen al 
vanwege de omvang van de opgave, zal dit voor een deel een andere wijze van werken met zich meebrengen. Juist dit is één van de lastigste veranderingen voor de 
organisatie. Ook werken de marktomstandigheden en het (extern) personeelstekort niet mee om de opgaven eenvoudig te realiseren. 

2. Beschikbare capaciteit in organisatie: Voor het begeleiden van de KRW-opgave is ook interne capaciteit nodig. Die capaciteit wordt nu ingezet voor projecten in het 
kader van Infrastructuur op orde en voor het voeren van goed beheer volgens assetmanagement. Deze activiteiten moeten door blijven gaan. De installaties voor de 
KRW vragen ook om aanvullend onderhoud en beheer. Om te zorgen voor een goede overdracht naar beheer moet de interne capaciteit zijn afgestemd vanaf het 
moment dat de ontwerpen worden gemaakt. 

3. Prijsontwikkelingen grondstoffen en energie: Vanwege de verwachte loon-prijsspiraal kan het zijn dat de prijzen van producten nog verder stijgen dan waar in deze 
begroting mee is gerekend. Vooral de ontwikkeling van de prijs van energie is - door ons hoge verbruik - van grote invloed op de waterschapsbegroting. 

4. Onderhoud: Met het toenemen van kennis over onze assets wordt duidelijk dat het gemiddelde niveau van vervangingsinvesteringen én de jaarlijkse 
onderhoudskosten nog niet in balans zijn met de prestaties die we vragen. Daardoor lopen we nu hogere risico’s dan gewenst. Eén van de oorzaken is dat het areaal 
aan installaties is toegenomen zonder structureel aanvullende middelen. Met de toekomstige uitbreiding van ons areaal is het noodzakelijk de budgetten op het 
vereiste niveau te brengen. 

 

In 2022 is een aanvraag Watertechnologie ingediend voor een bijdrage uit het Nationale Groeifonds. Het kabinet heeft na beoordeling door de commissie Dijsselbloem een 

bedrag van € 135 miljoen gereserveerd voor projecten bij de waterschappen in Rijn Oost. Begin 2023 wordt door het consortium een gewijzigde aanvraag ingediend.  

In de loop van 2023 wordt bekend of deze wordt gehonoreerd. De eerste investeringen worden in 2024 verwacht en in de langjarige programmering is daar rekening mee 

gehouden.  

Als één van de kansen wordt het omzetten van biogas in groengas gezien. Bij de huidige opbrengsten kan dit het achterblijven van de SDE-subsidie ruim compenseren. Er is 

echter nog geen businesscase voor opgesteld zodat besluitvorming nu nog niet aan de orde is. 
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De netto investeringen bij de MJV 2023-2026 zijn conform BW 2022-1, dus exclusief de aanvullende investeringsruimte 

 

 

 

Toelichting grootste investeringen 

 In 2023 zullen reguliere vervangingen en optimalisaties worden uitgevoerd in het kader van Vervangingsinvesteringen. Hierbij moet gedacht worden aan 
vervanging van versleten pompen, beluchtingselementen, mechanische aandrijvingen en elektromotoren. 
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 Onder de noemer van PRAUT wordt gewerkt aan de test en uitrol van nieuwe procesautomatisering (PA), de inrichting van een centrale regiekamer (CRK) en 
vernieuwing van elektrische installaties (EOL) van verschillende rwzi's. De uitvoering van de vervanging van de elektrische installatie in Nijverdal, welke onderdeel 
is van PRAUT, vormt een groot deel van de geplande investering en zal vooral zijn beslag krijgen in 2023. 

 Fase 2 van de ombouw van de rwzi Ootmarsum naar klassieke nabezinking en tegelijk het verhogen van de effluentkwaliteit voor de KRW zal in 2023 in uitvoering 
komen. 

 De voorbereiding van de nieuwbouw van de rwzi Tubbergen zal in 2023 leiden tot aanbesteding en start van het bouwproces. Net als de rwzi Vriezenveen zal dit 
een volledige Nereda worden echter met een nabehandeling om te voldoen aan de KRW doelstellingen. 

 De uitvoering van de nieuwbouw Vriezenveen wordt in 2023 geheel afgerond. Omdat het de eerste volledige Nereda-installatie van Vechtstromen is, wordt 
rekening gehouden met enkele optimalisaties die in 2023 en 2024 eventueel nodig zijn. 

 Van de waterlijn van de rwzi Emmen wordt de debietmeting vernieuwd om te kunnen voldoen aan de wettelijk eisen. 

 De voorbereiding van de renovatie van de rwzi Hardenberg zal in 2023 plaatsvinden. Mogelijk kan ook een beperkte start met de uitvoering worden gemaakt. 

 In 2023 zal de bouw van het nieuwe rioolgemaal in Beckum plaatsvinden. Ook zal worden gestart met de planvorming voor de renovatie van 5 rioolgemalen. 

 Zoals het nu wordt voorzien zal in 2023 het zonneveld bij de rwzi Goor worden aangelegd. 

 Onder de overige investeringen vallen b.v. de wijziging van slibkoeksilo's in Emmen, de vernieuwing van het harkrooster van de rwzi Coevorden, de vervanging van 
beluchtingen o.a. in Dedemsvaart en Hengelo, de aanpak van geur bij de slibverlading in Hengelo en de voorbereiding van de aanpak van de rwzi Oldenzaal. 

 

Netto kosten P2 Waterketen 
(bedragen in miljoenen euro's) 

 

Netto kosten zijn de kosten die aan een programma worden toegerekend en waarvan zijn afgetrokken de opbrengsten (met uitzondering van de belastingopbrengsten en 

andere algemene opbrengsten) die aan het programma worden toegerekend. Op hoofdlijnen bestaan de netto kosten uit kapitaallasten, (toegerekende) personeels-

/overheadkosten en overige kosten, elk voor circa 1/3e deel.  
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Het totaal van de middelen in dit programma worden bijvoorbeeld besteed aan: 

- Slibtransport en -eindverwerking 

- Plan- en beheersmatig onderhoud 

- Energielasten en -belasting 

- Chemicaliën 

- Industriële reiniging 

- Roostergoed- en zandafvoer 

- Anti-afhaaksubsidie 

Het verschil in netto-kosten binnen dit programma t.o.v. 2022 is te verklaren door bijstellingen uit de 1e en 2e begrotingswijzigingen, voor zover die een effect hebben in 

2023. Daarnaast worden de budgetten geïndexeerd en zijn ten opzichte van de MJV 2022-2031 een aantal autonome ontwikkelingen ontstaan. In paragraaf 5.1 van deze 

begroting is het verloop nader toegelicht. Deze ontwikkelingen tellen op tot een € 5,2 miljoen tot € 55,3 miljoen in 2023 miljoen en € 68,6 miljoen in 2026. 

De stijging van 5,2 miljoen ontstaat voor een belangrijk deel uit de stijging door de hogere indexen. Daarnaast is er sprake van hogere kosten in de exploitatie doordat de 

benodigde budgetten voor storingen en inspecties en onderhoud stijgen, er sprake is van hogere opbrengsten van andere waterschappen Grensoverschrijdend Afvalwater, 

maar ook lagere opbrengsten doordat de opbrengsten uit SDE subsidies, voor zowel het eigen waterschap als bij de SNB niet meer worden verwacht (als effect van de 

hogere energieprijzen). 
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In de volgende paragrafen wordt eerst de doelenboom voor het programma besturen en organiseren gepresenteerd. Deze is onderverdeeld in de vier thema’s 
infrastructuur op orde, duurzaamheid, samenwerking en communicatie en organisatie*.  
 
Het thema infrastructuur op orde beschrijft de uitvoering van de beheertaken zodat er voor de medewerkers een moderne en veilige werkomgeving is, zowel digitaal als 
fysiek. Het thema duurzaamheid richt zich met name op het voldoen aan de afspraken binnen het klimaatakkoord en het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Een goede 
verbinding en zichtbaarheid, zowel intern als extern, zorgt ervoor dat de organisatiedoelen worden gerealiseerd binnen het thema samenwerking en communicatie. Het 
thema organisatie beschrijft zowel een wendbare als toekomstbestendige organisatie alsmede het werken conform de definitie duurzaam financieel beleid.  
 
  

 4.3 Programma Besturen en Organiseren 
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 4.3 Programma Besturen en Organiseren 
DIN Besturen & Organiseren 2023 
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op orde
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We bieden onze 
medewerkers een 

aangename, 
moderne en 

veilige fysieke 
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Inleiding 
Programma Besturen & Organiseren zorgt ervoor dat de organisatie de bestuurlijke doelen kan blijven behalen en maakt de organisatieontwikkeling en bestuurlijke 
vernieuwing mogelijk. Vanuit het programma wordt specifiek aandacht gegeven aan de veranderopgaven op het gebied van assetmanagement, de digitale transformatie 
en de omgevingswet. Daarbij is de blauwgroene koers doorvertaald naar de plannen. In de doelenboom aan het begin van dit hoofdstuk is vermeld welke opgaven 
specifiek in dit programma zijn opgenomen. Voor enkele opgaven zijn indicatoren weergegeven die meer inzicht geven in de voortgang op de betreffende maatregelen. 
 
Speerpunten 2023 
 
Infrastructuur op orde 
Om een veilige en moderne werkomgeving te creëren worden er op basis van een assetmanagement plan, zowel bij facilitair als ICT, assets beheerd, onderhouden en 
vervangen. De faciliteiten voor het primaire proces zijn op een aantal gebieden verouderd en aan vervanging toe. Het betreft hier de werkomgeving voor medewerkers in 
de buitendienst en faciliteiten ten behoeve van opslag van materialen.  
 
Duurzaamheid 
De visie op duurzame bedrijfsvoering zal worden vastgesteld en worden uitgevoerd. Ook wordt er in het kader van de duurzaamheidsmaatregelen en onze ambitie om 
energieneutraal te worden per locatie een onderzoek gestart om te beoordelen of het mogelijk is om versneld van het aardgas af te kunnen. Eventuele maatregelen 
worden daarna geïmplementeerd.  
De herijking van de inkoopstrategie wordt aan het algemeen bestuur aangeboden en wordt na vaststelling geïmplementeerd, met focusgebieden duurzaam inkopen, 
innovatie en het stimuleren van regionale en lokale economieën.  
 
Samenwerking en communicatie  
In 2023 worden de verkiezingen georganiseerd en wordt er een overdrachtsdossier opgesteld. Het nieuwe bestuur zal worden geïnstalleerd en er komt een nieuw 
bestuursakkoord. De communicatievisie wordt geëvalueerd en er wordt een nieuwe communicatievisie opgesteld met een doorvertaling van het nieuwe bestuursakkoord.  
De doorontwikkeling van het team Strategie en Omgeving gaat helpen om tijdig in te spelen op veranderingen in en met de omgeving. Ook de implementatie van de 
participatievisie gaat hierbij helpen. Tevens worden een aantal samenwerkingsprojecten via het Waterschapshuis uitgevoerd.  
In 2023 wordt het projectplan fase II van de Blue Deal uitgevoerd en wordt de grensoverschrijdende samenwerking gecontinueerd.  
 
Organisatie 
Het programma Capaciteitsproblematiek, welke in 2022 gestart is, zal verder worden uitgevoerd. Het nieuwe financiële systeem gaat begin 2023 live. Dit vraagt ook in 2023 
nog de nodigde nazorg.  
Daarnaast zijn er veel ontwikkelingen met betrekking tot wetgeving. De wetgeving ten aanzien van de Digitale Overheid wordt geïmplementeerd. Met het huidige bestuur 
zullen ambities worden bepaald, met het nieuw gekozen bestuur stellen we de ambities vast. Ook zullen ontwikkelpunten worden opgepakt in het kader van de 
privacy/AVG zodat er per 1 oktober 2023 volwassenheidsniveau 3 wordt bereikt. Voor de Baseline Informatie Beveiliging (BIO) worden daarnaast maatregelen 
geïmplementeerd om in 2023 volwassenheidsniveau 4 te bereiken.  
De informatiestrategie wordt verder geïmplementeerd. Hiermee worden tevens een aantal belangrijke voorwaarden gerealiseerd om kansen ten aanzien van de Digitale 
Transformatie te benutten.  

Programma Besturen en Organiseren: wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
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Programma Besturen en Organiseren: wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
 

Programma Besturen en Organiseren: wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 
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De interne en externe dienstverlening wordt verbeterd en de strategische HR Agenda, inclusief de SPP, wordt uitgevoerd. De SPP geeft, zowel kwalitatief als kwantitatief 
inzicht in ons personeelsbestand. Dit draagt, samen met de uitvoering van het programma Capaciteitsproblematiek, bij aan een acceptabele werkdruk bij de medewerkers.  
Er wordt gewerkt conform de definitie financieel duurzaam beleid en we monitoren de voortgang van de maatregelen van het Water Beheer Programma (WBP).  
 
Herijken kostentoedeling 
De bekostiging van het 'watersysteembeheer' geschiedt uit: de ‘verontreinigingsheffing voor directe lozers’ en de ‘watersysteemheffing’. De verontreinigingsheffing kent 
hetzelfde tarief als het zuiveringstarief. De watersysteemheffing bestaat uit vier heffingen voor: (i) ingezetenen, (ii) gebouwd, (iii) ongebouwd en (iv) natuur. De 
procentuele toerekening naar deze heffingen geschiedt conform de door het algemeen bestuur vastgestelde kostentoedeling. Wettelijk is voorgeschreven dat de 
kostentoedeling voor de tarieven watersysteembeheer ten minste eens in de vijf jaar dient te worden herijkt. In de begroting 2022 was de laatste herijking. Er is daarbij 
afgesproken dat eind 2022 wordt gestart met de voorbereidingen van een kostentoedelingsonderzoek 2024. Dit kan dan worden meegenomen bij de voorbereidingen van 
het Bestuursakkoord 2023-2027 van het in maart 2023 te kiezen waterschapsbestuur. Het nieuwe algemeen bestuur kan dan met ingang van de nieuwe bestuursperiode 
keuzes maken voor de kostentoedeling. Daarbij gaat het in het bijzonder om de hoogte van het inwoners/ingezetenen-aandeel. De hoogte van dit (solidariteits)deel van de 
watersysteemheffing wordt bepaald door bestuurlijke keuzes. Het overige deel van de heffing wordt toegedeeld aan de overige categorieën (gebouwd, ongebouwd en 
natuur) naar rato van de economische waarden en oppervlakten. 
 
 
 

 
 
Het project modernisering huisvesting zal naar verwachting in 2023 opgeleverd worden. De toegangsbeveiliging is opgepakt en wordt in 2023 afgerond. De verbouwing van 
de voorlichtingsruimte zal ook in 2023 worden afgerond. Begin 2023 zal de verbouwing van Hardenberg starten. De start is echter afhankelijk van het onderzoek versneld 
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van het aardgas af. De uitvoering van het park bij locatie Almelo zal naar verwachting ook in 2023 worden opgeleverd. Dit is echter afhankelijk van externe 
omstandigheden.  
 

 
 
 
Het verbetertraject AM loopt tot 1-1-2023. Ook na deze datum zal de verdere ontwikkeling en implementatie nog doorgaan. Begin 2023 moet de organisatie in staat zijn 
om als onderdeel van de dagelijkse routine het assetmanagement verder te ontwikkelen en continu te verbeteren zonder dat daar een afzonderlijk ontwikkelprogramma 
voor nodig is. 
De aanduiding gereed wordt gehanteerd als (i) het betreffende onderdeel is afgrond óf (ii) wanneer er sprake is van voldoende kennis en ervaring om het als organisatie 
zelf verder te ontwikkelen en implementeren. 
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Het beheer van alle producten van de Omgevingswet zijn belegd in de lijn. De invoering van de 
omgevingswet wordt wederom uitgesteld, het is nu de bedoeling dat de wet per 1 juli 
2023 in werking treedt Op 1 november 2022 zal de Eerste Kamer een besluit nemen over de 

datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Vooralsnog gaan we er vanuit dat deze 
datum stand houdt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Voortgang indicator participatiebanen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Net als in 2022 is het streven om 10% van de vacatures in 2023 in te vullen met participatiebanen. Dit 
betekent dat in 2023 drie vacatures als participatiebaan ingevuld wordt, totdat we als organisatie 
voldoen aan de norm.  
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Spoor 2 – Inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit 

 
 
Alle geschikte overhoeken op eigen grond zijn ingezaaid met een meerjarig bloemenmengsel. Daarnaast zijn enkele houtwallen en singels omgevormd met nectarrijke 
struiken en bomen. Op de RWZI terreinen van Enschede en Emmen zijn plantvakken bloemrijk ingericht. Om de vijver bij het hoofdkantoor in Almelo is een bloemrijke 
zoom aangelegd. 
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Risico's en Kansen 
De gevolgen van de prijsontwikkelingen voor de investeringen worden zo goed mogelijk in beeld gebracht. Er is echter nog te veel onzekerheid om goede voorspellingen te 
kunnen doen. Ook is de beschikbare capaciteit in de organisatie een groot risico.  
 
Daarnaast zijn er nog een aantal andere ontwikkelingen welke van invloed kunnen zijn op het investeringskader, en daarmee, de programmering: 
 
Assetmanagement 
De gevolgen van assetmanagement worden steeds inzichtelijker, maar er blijven onzekerheden bestaan. In de begroting van 2023 is hier zoveel mogelijk rekening mee 
gehouden en is er €150.000,- geprogrammeerd voor de informatievoorziening ten behoeve van assetmanagement. 
 
PRAUT 
Het project PRAUT is nog volop in uitvoering. Echter, de aangeschafte onderdelen voor de procesautomatisering zullen ook weer vervangen moeten worden. Deze kosten 
vallen ten laste van het programma Besturen en Organiseren. Er wordt een inventarisatie gedaan wanneer welke onderdelen vervangen dienen te worden en wat dat 
betekent voor het investeringskader van het programma.  
 
Activeren van uren 
Er is besloten om, net zoals in het programma watersysteem en waterketen, vanaf 2023 uren te activeren binnen het programma Besturen en Organiseren. Hoe dit precies 
vorm krijgt en wat de financiële consequenties zijn wordt op dit moment in beeld gebracht.  
 
Schaalsprong 
Bij het vaststellen van de MJV 2023-2032 is het algemeen bestuur akkoord gegaan met een schaalsprong in de organisatie. De financiële gevolgen van de schaalsprong voor 
het programma, met name de vervangingsinvesteringen voor ICT middelen, moeten nog inzichtelijk worden gemaakt.  
 
Recente ontwikkelingen 
De zogenaamde SAAS ontwikkeling (software as a service) heeft invloed op het investeringskader, en daarmee, de programmering. Dit betekent namelijk dat de kosten niet 
meer gedekt kunnen (en mogen) worden uit de investeringen, maar uit de exploitatie. De verwachting is dat er steeds meer gebruik gaat worden gemaakt van deze SAAS-
oplossingen.  
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De verhoging van de jaarschijf 2023 wordt grotendeels veroorzaakt door het doorschuiven van een aantal deelprojecten van het project modernisering huisvesting uit 
2022. Tevens is er een ophoging van 2023 door een aantal noodzakelijke facilitaire- en ICT vervangingsinvesteringen geprogrammeerd.  
 
Deze noodzakelijke investeringen in ICT voor informatieveiligheid waren bij het opstellen van de MJV nog niet in beeld. Het nu opnemen van deze investeringen in 2023 
gaat voor ca € 0,8 miljoen ten koste van de ruimte in latere jaren. Bij de eerstvolgende MJV in 2023 zullen wij een vollediger beeld hebben van de noodzakelijke 
investeringen in huisvesting en ICT. Aanvullend en beter inzicht in meer dan 100 panden en opstallen en in ICT assets is de basis om bij de volgende MJV een voorstel 
hierover op te kunnen stellen.    
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Toelichting grootste investeringen 
Zoals eerder benoemd zal een aantal activiteiten van het project modernisering huisvesting en ICT starten of doorlopen in 2023. Dit betekent, ten opzichte van de MJV 
2023-2032, een ophoging van de jaarschijf van huisvesting 2023 met circa € 1 miljoen.  
In verband met maatregelen in het kader van informatiebeveiliging is een bedrag van €700.000 opgevoerd. Dit betreffen grotendeels noodzakelijke 
vervangingsinvesteringen.   
 

Netto kosten P3 Besturen en Organiseren 
(bedragen in miljoenen euro's) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Netto kosten zijn de kosten die aan een programma worden toegerekend en waarvan zijn afgetrokken de opbrengsten (met uitzondering van de 
belastingopbrengsten en andere algemene opbrengsten) die aan het programma worden toegerekend. Op hoofdlijnen bestaan de netto kosten uit  
kapitaallasten, (toegerekende) personeels-/overheadkosten en overige kosten, elk voor circa 1/3e deel.  
 
Het totaal van de middelen in dit programma worden bijvoorbeeld besteed aan: 
- Bestuurs- en organisatiekosten (o.a. verkiezingen) 
- Kosten financieel-, HRM- en ARBO beleid 
- Uitvoeringskosten belastingheffing (GBLT) 
- Kosten voor dienstverlening Rijk (waaronder basisregistratie WOZ) 
- Innovatie 
- ICT-beleid en digitalisering en informatieveiligheid 
- Kosten voor huisvesting en interne faciliteiten 
- Communicatie (beleid en uitvoering) 



Ontwerp-Programmabegroting 2023-2026  43 
 

Het verschil in netto-kosten binnen dit programma t.o.v. 2022 is te verklaren door bijstellingen uit de 1e en 2e begrotingswijzigingen, voor zover die een effect hebben in 
2023. Daarnaast worden de budgetten geïndexeerd en zijn ten opzichte van de MJV 2022-2031 een aantal autonome ontwikkelingen ontstaan. In paragraaf 5.1 van deze 
begroting is het verloop nader toegelicht. Deze ontwikkelingen tellen op tot een € 3,6 miljoen tot € 32,0 miljoen in 2023 miljoen en € 33,8 miljoen in 2026. 
De stijging van 3,4 miljoen ontstaat voor een belangrijk deel uit de stijging door de hogere indexen Daarnaast is er sprake van hogere kosten in de exploitatie door SAAS 
oplossingen in ICT toepassingen, kosten voor Privacy en Informatieveiligheid, kosten voor de verdere uitwerking beleid voor realisatie van het Water Beheer Programma in 
de komende jaren. 
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Dit hoofdstuk betreft de wettelijk verplichte paragrafen bedrijfsvoering. Deze gaan onder meer in op de uitgangspunten en normen die voor deze begroting gelden, 
ontwikkelingen in de waterschapsbelastingen, het weerstandsvermogen, de financiering, de verbonden partijen en de omvang van de schuld. 
 
Indicatoren Duurzaam Financieel Beleid 
We zetten in op een duurzaam financieel beleid. Onder ‘duurzaam financieel beleid’ verstaan wij: ‘Het verrichten van (wettelijke) taken en opgaven bij een structureel 
sluitende exploitatiebegroting, een bestendig investeringsvolume met een aanvaardbare schuldpositie, tegen een maatschappelijk aanvaardbare lastendruk voor 
huishoudens en bedrijven en voldoende reserves in relatie tot het risicoprofiel, waarbij dit wordt beschouwd over een periode van tien jaar.’ De komende jaren worden 
gebruikt om de lastendrukstijging te beperken en op de lange termijn de relatieve schuldpositie te stabiliseren, waarbij tevens ruimte voor beleidsintensiveringen is. 
 
Het financieel beleid is geen geïsoleerd beleid, maar dient in samenhang te worden gezien 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 voor 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. Ook benoemen we de belangrijkste financiële inzichten. In de volgende 
hoofdstukken worden de indicatoren voor de programma's benoemd en toegelicht. 
 
De kaders voor duurzaam financieel beleid leiden ertoe dat we scherp aan de wind varen. De indicatoren voor een duurzaam financieel beleid volgen we. 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.  

 

5  Paragrafen 
 

5  Paragrafen 
 

5  Paragrafen 
 

5  Paragrafen 
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Een structureel sluitende exploitatiebegroting, die in de periode 2023 - 2026 gerealiseerd moet worden door geen inzet van reserves meer te hoeven plegen in, in ieder 
geval, het laatste jaar van de meerjarenraming (2026). De taakstelling van € 6,06 miljoen is, zoals opgenomen in de MJV 2022-2031, inmiddels volledig ingeboekt en 
verwerkt in de financiële doorrekeningen. De taakstelling op vaste personeelskosten (ad € 1 miljoen, als onderdeel van de totale taakstelling van € 6,06 miljoen) is 
eveneens financieel volledig ingeboekt, echter aan de concrete invulling wordt nog gewerkt. De doelstelling is om dit deel van de taakstelling in 2025 volledig gerealiseerd 
te hebben. Voor de overbruggende periode is frictiebudget gereserveerd. De ‘sluitende exploitatiebegroting’ volgden we voorheen met de indicator "taakstelling 2022 - 
2025". Omdat de hele taakstelling is ingeboekt wordt deze indicator niet langer relevant geacht. Om te bepalen of sprake is van een structureel sluitende 
exploitatiebegroting wordt gekeken naar de onttrekkingen ten laste van de reserve tariefsegalisatie in het jaar 2026. Deze onttrekking bedraagt in 2026 (en zelfs in 2025 al) 
€ 0. Daarmee is sprake van een structureel sluitende exploitatiebegroting. Zie ook de toelichting in § 5.6. 
 
De aanvaardbare schuldpositie wordt beoordeeld op basis van 4 indicatoren:  

1. De relatieve omvang van de kapitaallasten t.o.v. de totale begroting. Hogere investeringen veroorzaken een hogere schuld en hogere kapitaallasten (jaarlijkse 
rente en afschrijvingen). Het streven is om dit percentage te laten bewegen binnen een bandbreedte van 28% en 32%.  

2. De nettoschuldquote (exclusief sluitende business cases). Deze quote geeft de omvang van de netto-schulden (exclusief schulden die zijn aangegaan voor 
sluitende businesscases) weer ten opzichte van de netto belastinginkomsten in enig jaar. Deze indicator mag maximaal 400% bedragen.  

3. De verhouding tussen de netto schulden en vaste activa. Deze verhouding mag maximaal 95% bedragen. Het doel van deze indicator is om er zorg voor te dragen 
dat de vaste activa altijd gedeeltelijk met eigen vermogen worden gefinancierd. Op deze manier wordt voorkomen dat de verhouding tussen netto-schulden en 
activa te scheef gaat lopen.  

4. De looptijd van nieuw af te sluiten leningen wordt zoveel mogelijk afgestemd op de gemiddelde afschrijvingstermijnen van de assets die daaraan ten grondslag 
liggen. Op deze manier wordt er zorg voor gedragen dat er geen schulden aanwezig zijn over activa die niet langer nut hebben. 

Bovenstaande indicatoren zijn vastgelegd in de ‘visie op schuld’ zoals vastgelegd door het algemeen bestuur op 6 juli 2022. Tot slot wordt de schuld ook getoetst een 
de (wettelijk verplichte) renterisiconorm en kasgeldlimiet (zie § 5.8 Financiering). Deze wettelijke normen focussen zich echter op de relatief kortere termijn en stellen 
een grens aan de structuur van de leningen, niet aan de (relatieve) hoogte ervan.  

 
De lastendrukstijging is vanaf de MJV 2023-2032 opgebouwd uit enerzijds autonome ontwikkelingen en kent anderzijds een component voor inflatie. Afgesproken is dat 
het kader voor de lastendruk meebeweegt met de inflatie. Daarmee wijkt het lastendrukkader af van de voorheen bekende reeks van 3,4% t/m 2024 en 3,0% vanaf 2025. 
Verder gaan wij uit van een continuering van de systematiek van het egaliseren van tarieven door middel van het inzetten van de bestemmingsreserve tariefsegalisatie. Een 
eventueel positief jaarrekeningresultaat wordt in principe toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. De indicator die we volgen is de "gemiddelde jaarlijkse 
lastendrukontwikkeling huishoudens en bedrijven". In § 5.6 Waterschapsbelastingen is een uitgebreide weergave en toelichting gegeven op de ontwikkeling van de 
lastendruk per profiel en de (relatieve) ontwikkeling van de tarieven.  
 
Het weerstandsvermogen bestaat uit een inventarisatie van de risico's ten opzichte van beschikbare reserves om die risico's op te vangen. De norm voor het 
weerstandsvermogen is een factor van tussen de 1,0 en 1,4. De indicator die we volgen is het "weerstandsvermogen".  
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Indicator Norm Waarde 2023 2024 2025 2026 

Kader jaarlijkse lastendrukstijging   6,4% 6,5% 6,4% 6,4% 

Gemiddeld benodigde jaarlijkse lastendrukstijging   6,4% 6,5% 5,8% 5,7% 

Netto-investeringsvolume (x € 1 mln)   53,1 65,5 81,0 83,2 

% kapitaallasten Bandbreedte 28% - 32% 26,8% 28,4% 29,3% 30,2% 

Absolute schuld (incl. business cases) (x € 1 mln)   510,9  537,8  576,7  614,7  

Netto-schuldquote (incl. sluitende business cases)   355% 350% 354% 357% 

Netto-schuldquote (excl. sluitende business cases) Maximum 400%  346% 341% 346% 351% 

Verhouding netto-schulden t.o.v. vaste activa Maximum 95% 91,8% 92,3% 92,7% 92,9% 

Looptijd nieuwe leningen vs. gem. afschrijvingstermijn  Maximum 25 jr1 25 jr 25 jr 25 jr 25 jr 

Weerstandsvermogen Bandbreedte 1,0 – 1,4 1,1 1,1 1,1 1,1 

 
Op basis van bovenstaande tabel kan de conclusie worden getrokken dat de diversie indicatoren binnen de daarover afgesproken bandbreedtes vallen.  
 
Financiën 2023-2026 
Net als voorgaande jaren nemen we in dit hoofdstuk, aanvullend op bovenstaande indicatoren, op hoofdlijnen, een aantal financiële overzichten op om inzicht te geven in 
het verloop van de bruto-lasten, de reserves en de investeringen. In hoofdstukken 5 en 6 wordt een uitgebreidere toelichting gegeven op deze onderdelen. 
 
Bruto-exploitatielasten 
Het totaal aan exploitatielasten (excl. toevoegingen reserves) wordt in 2023 geraamd op € 167,6 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2022 bedraagt dit een stijging van 
5%. De stijging ontstaat voornamelijk door indexaties van budgetten, hogere afschrijvingen en diverse autonome ontwikkelingen (zoals in hoofdstuk 5.1 nader wordt 
toegelicht). De lastendrukstijging bedraagt in 2023 6,4%. Deze stijging is opgebouwd uit 6,1% als gevolg van inflatieparameters, 0,9% als gevolg van autonome 
kostenstijgingen en vervolgens verlaagt met 0,6% als gevolg van een eenmalige korting in 2023 welke gedekt wordt vanuit de reserve tariefsegalisatie. 
  

                                                           
1 Deze norm fluctueert op basis van de gemiddelde afschrijvingstermijn van de totale assetportefeuille.  
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Bruto lasten 2021 tot en met 2026 
(bedragen in miljoenen €) 

JR 2021 B 2022 (na 
wijzigingen) 

B2023 B2024 B2025 B2026 
 

 Kapitaallasten 43,7 43,0 45,0 49,6 53,6 57,8  

 Personeelslasten 45,9 50,6 53,1 54,6 57,1 58,6  

 Goederen en diensten van derden 45,4 54,6 58,2 58,9 60,3 61,8  

 Bijdragen aan derden 9,9 10,1 9,5 9,1 8,8 9,5  

 Overige kosten 0,4 1,2 2,0 2,5 3,2 3,8  

 Totaal lasten 145,2 159,6 167,8 174,7 183,0 191,5  

 Toevoegingen aan reserves 18,9 19,4 14,8 10,9 11,2 11,6  

 Totaal bruto-lasten 164,1 179,0 182,6 185,6 194,3 203,1  

 
Verloop van de reserves 
In onderstaand overzicht is het verloop van de algemene reserves, de overige bestemmingsreserves en de bestemmingsreserves tariefsegalisatie opgenomen. De algemene 
reserve blijft stabiel. De mutaties in de overige reserves zijn conform besluiten. Dit omvat bijvoorbeeld de mutaties op de dividendreserves (NWB en NieuWater) en de 
dotatie aan de reserve amoveren assets. De bestemmingsreserves tariefsegalisatie dalen per saldo tot en met 2024. Vanaf 2025 zijn geen onttrekkingen vanuit de reserves 
tariefsegalisatie meer nodig om een sluitende begroting te bewerkstelligen. Dat is één van de kenmerken van een duurzaam financieel beleid. 
 

Verloop reserves 2021-2025 
(bedragen in duizenden €) 

B 2023 2024 2025 2026 

Algemene reserves 0 0 0 0 

Overige bestemmingsreserves -3.981 1.281 883 1.343 

Bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteembeheer -96 -100 0 0 

Bestemmingsreserve tariefegalisatie zuiveren 97 - 1.600 0 0 

Totaal reserves -4.174 -419 883 1.343 

 
Meerjarig investeringsoverzicht 
In de MJV 2023-2032 is een forse investeringsopgave opgenomen tot en met 2026, boven het destijds beschikbare investeringskader. In de MJV 2023-2032 is voorgesteld 
deze investeringsopgave op te nemen in het kader. Binnen onderstaand investeringskader is het financieel mogelijk om te voldoen aan de KRW-opgave in uiterlijk 2027. 
Het investeringsniveau na 2027 is nog uiterst onzeker. De verwachting is dat er nieuwe opgaven op ons af gaan komen. Daarnaast zal in de komende periode moeten 
blijken of het mogelijk is de investeringen uit te voeren op basis van het geraamde tempo. Dit is afhankelijk van diverse factoren, maar met name de beschikbaarheid van 
personeel en materiaal is een belangrijke factor in het al dan niet kunnen voldoen aan de financiële ramingen. De financiële effecten van onderstaand investeringskader 
zijn, uiteraard, verwerkt in de berekeningen van de lastendruk zoals eerder weergegeven in deze paragraaf.  
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Ten opzichte van de investeringsplanning MJV 2023-2026 hebben zich twee mutaties voorgedaan die relevant zijn voor het investeringskader: 
1. Allereerst werkt de structurele doorwerking van de extra inflatie 2022 met 8% door in de materiële budgetten van de investeringen. Hiermee is over de jaren 2023 t/m 

2026 € 10,6 miljoen gemoeid. 
2. Daarnaast dienen enkele geplande investeringen Software as a Service (SAAS) vanwege de verslaggevingsvoorschriften via de exploitatiebegroting te verlopen. 

Hiermee is over de jaren 2022 t/m 2024 € 0,5 miljoen gemoeid. Zie hiervoor ook § 5.3. 
Per saldo neemt het investeringskader dus met € 10,1 miljoen toe. 
 

Investeringen 2022-2026 
(bedragen in miljoenen €) 

BVR 2022 B 2023 2024 2025 2026 
Cumulatief 
2022-2026 

Investeringsplanning MJV 2023-2026 55,5 58,5 59,7 68,1 78,1 319,8 

Mutatie 1: Structurele doorwerking extra inflatie 2022  2,3 2,3 2,7 3,1 10,6 

Mutatie 2: Investeringen SAAS naar exploitatiebegroting -0,1 -0,1 -0,3   -0,5 

Aangepast kader investeringen PB 2023-2026 55,4 60,6 61,8 70,8 81,2 329,9 

Actuele herprogrammering PB 2023-2026 48,1 53,1 65,5 80,9 82,3 329,9 

Verschil kader en herprogrammering PB 2023-2026 -7,3 -7,5 3,7 10,1 1,1 0,0 
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Ten opzichte van de begroting 2022 constateren we een aantal autonome ontwikkelingen, ontwikkeling van parameters en veranderingen in de belastinggrondslagen. In de 
MJV 2023-2032 is uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen ten opzichte van het begrotingsjaar 2022. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de ontwikkelingen 
zoals benoemd in hoofdstuk 6 van de MJV 2023-2032: 
 

Overzicht effecten in de MJV 2023-2032 t.o.v. de programmabegroting 2022 
B 2023 2024 2025 2026 

 Bedragen in duizenden € 

Autonome ontwikkelingen programma 1 - Watersysteem                  719                          2                    -329                        51  

Autonome ontwikkelingen programma 2 - Waterketen                 2.143                  1.413                  1.618                  2.108  

Autonome ontwikkelingen programma 3 - Besturen en Organisatie                 2.325                  1.787                  2.284                  2.306  

Ontwikkeling parameters (incl. belastinggrondslagen)                 1.952                  2.166                  2.401                  2.624  

Herfasering bestaande investeringen                -1.300                    -300                  1.100                     600  

Kapitaal- en exploitatielaten nieuwe investeringen                    300                  1.100                  2.400                  4.000  

Beheerlasten nieuwe investeringen                      500                  1.000                  1.600  

Ruimte voor nieuwe niet geraamde ontwikkelingen                    300                     700                  1.200                  1.900  

Totaal Effecten parameters                 6.439                  7.368                11.674                15.189  

 

Bij het opstellen van de programmabegroting 2023 hebben zich ten opzichte van de MJV 2023-2032 eveneens ontwikkelingen voorgedaan die zijn verwerkt in de 

meerjarenraming 2023-2026. In onderstaande tabel is per programma een overzicht opgenomen van de autonome ontwikkelingen die een structureel effect hebben op de 

meerjarenraming, vervolgens zijn de effecten van de parameters weergegeven en tot slot de ontwikkeling van de belastinggrondslagen. Het grootste nadelige effect kan 

worden terugvertaald naar de ontwikkeling van de parameters, met name de inflatie- en renteparameter. Daarnaast is door de herprogrammering van de investeringen 

een voordelig effect ontstaan.  

  

 5.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar 
 

 5.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar 
 

 5.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar 
 

 5.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar 
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Overzicht autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen verbonden partijen t.o.v. MJV 

2023-2032 B 2023 2024 2025 2026 
 

 Bedragen in duizenden € 
 

Programma 1 - Watersysteem         
 

Hogere kosten i.v.m. solidariteitsfinanciering muskus- en beverratenbestrijding                     46                   46                    46                    46  
 

Hogere bijdrage i.v.m. solidariteitsfinanciering muskus- en beverratenbestrijding                   -300         -300        -300                    -300  
 

Gestegen netwerkkosten                       30                   30                   30                       30  
 

Programma 2 - Waterketen                 
 

Verhoging bijdrage STOWA                        40                        40                        40                        40  
 

Chemicaliën, zowel inzet als hogere prijs                       60                        60                        60                        60  
 

Bijstelling naar aanleiding van Q2-rapportage 2022 van SNB                   -203                     140                        40                        45  
 

Programma 3 - Besturen en organiseren     
 

Effect aanbesteding accountant '22-'25                       36                        36                      36                     36  
 

Hogere bijdrage Unie v Waterschappen                       12                        12                        12                        12  
 

Correctie bijdrage GBLT i.v.m. hoger index                     -56                  -57               -58                      -39  
 

Lagere rijksfactuur WOZ                   -330                    -330                    -330                    -330  
 

Mutatie bijdrage Het waterschapshuis 2023                  301        
 

Aanpassing n.a.v. Programmabegroting 2023-2026 Aqualysis                    171                     212                     252                     476  
 

Intensivering kosten implementatie nieuw financieel systeem                    100        
 

Software as a Service (SAAS): vervanging softwarepakketten                    530     
 

Totaal autonome ontwikkelingen                    437       -111          -172                        76  
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Overzicht effecten parameters t.o.v. MJV 2023-2032  
B 2023 2024 2025 2026 

 Bedragen in duizenden € 

Mutatie inflatieparameter o.b.v. Prinsjesdag 2022 *)                 1.900                  4.500                  4.600                  4.700  

Mutatie loonvoet sector overheid                   -250                    -250                    -250                    -250  

Mutatie rentepercentages                    765                  1.802                  2.822                  3.859  

Mutatie kapitaallasten                -1.398                 -1.870                 -3.243                 -3.084  

Totaal Effecten parameters                 1.017                  4.182                  3.929                  5.225  

*) Waarvan gereserveerd voor claims als gevolg van stijgende energieprijzen                    584                 2.950                 2.950                 2.950  

 
Overzicht effecten ontwikkelingen belastinggrondslagen t.o.v. MJV 2023-2032 

B 2023 2024 2025 2026 
 Bedragen in duizenden € 

Watersysteembeheer -256 -323 -382 -432 

Zuiveringsbeheer -58 -115 -155 -173 

Totaal ontwikkelingen belastinggrondslagen -314 -438 -537 -604 

 
Samengevat geeft dit het volgende beeld van de ontwikkelingen tussen de programmabegroting 2022 en de programmabegroting 2023: 

Recapitulatie ontwikkeling programmabegroting 2023 ten opzichte van de programmabegroting 

2022 
B 2023 2024 2025 2026 

 Bedragen in duizenden € 

Totale effecten MJV 2023-2032                 6.439                  7.368  
              

11.674  
              

15.189  

Begroting 2023 - autonome ontwikkelingen                    437                    -111                    -172  
                      

76  

Begroting 2023 - effecten parameters                 1.017                  4.182                  3.929                  5.225  

Begroting 2023 - ontwikkeling belastinggrondslagen                   -314                    -438                    -537                    -604  

Totaal ontwikkelingen begroting 2023 t.o.v. begroting 2022 
                

7.580  
              

11.001  
              

14.894  
              

19.886  
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Deze paragraaf geeft inzicht in de financiële uitgangspunten van de programmabegroting 2023-2026 die aan de geraamde bedragen ten grondslag liggen. Bij de MJV 2023-
2032 is een nieuw financieel kader voor de gemiddelde lastendrukstijging vastgesteld. Dit gaat uit van de actuele inflatiecomponent en een component voor kosten-
stijgingen door al geraamde en nog niet geraamde autonome ontwikkelingen of beleidskeuzes. Deze paragraaf biedt het inzicht in de opbouw van de actuele inflatie-
component. 
De parameters wijzigen in 2023 als volgt ten opzichte van de raming B 2022: 

 Personeelslasten van 3,5% naar 5,3%. Dit bestaat uit de onderdelen: (i) 1,25% structurele doorwerking cao 2022 naar 2023 (ii) 3,0% conform de raming 2023 ‘loonvoet 
sector overheid’ uit de augustus-raming van het Centraal Planbureau (CPB) en (iii) 1,0% voor de reguliere jaarlijkse periodieken. 

 Overige kosten van 1,8% naar 6,6%. Voor het bepalen van dit stijgingspercentage is het meest recente cijfer voor de ‘consumentenprijsindex 2023’ uit de MEV 2023 van 
het CPB geraadpleegd van 2,6%, terwijl anderzijds de structurele doorwerking van de 8% hogere inflatie 2022 voor 4% wordt toegerekend aan 2023 en voor 4% wordt 
toegerekend aan 2024. Dit heeft te maken met ons elektriciteitscontract dat t/m 2023 grotendeels vastligt. Dat betekent dat het effect van de relatief hoge inflatie 
(die voor een groot deel ontstaat door stijging van de energieprijzen) grotendeels in 2024 merkbaar wordt. 

 De inflatiecorrectie investeringen (het gemiddelde van de autonome stijging van de personeelslasten en overige kosten) gaat van 2,7% naar 5,9%. Dit heeft zijn 
doorwerking op de afschrijvingslasten die meeïndexeren met de hogere investeringslasten. 

 Rentepercentage nieuwe geldleningen van 0,8% naar 2,7%. Dit is gebaseerd op de laatste rentegegevens van de NWB over 25 jaar langlopende geldleningen, en per 
jaar een opslag van 0,5% in verband met het opvangen van het risico van stijgende rente (zie ook § 5.8 'Financiering'). 

 Gemiddeld inflatiepercentage: van 2,5% naar 6,1%. Het gemiddeld inflatiepercentage is het gewogen gemiddelde van de parameters: personeelslasten, overige kosten, 
inflatiecorrectie investeringen en het rentepercentage nieuwe leningen. Dit percentage komt overeen met de actuele inflatiecomponent uit de gemiddelde lastendruk-
stijging. 

 

Het CPB heeft nog geen actuele ramingen afgegeven voor de parameters na 2023. Daarom worden voor die jaren de parameters gehanteerd, zoals die ook in de 

voorgaande begroting en MJV zijn opgenomen, met uitzondering van de hierboven genoemde doorwerking in de inflatie in 2024 (die ontstaat omdat we in 2024 te maken 

krijgen met een nieuw af te sluiten elektriciteitscontract) en de hogere rente. 

  

 5.2 Uitgangspunten en Normen 
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Het meerjarig beeld voor de parameters 2023-2026 is als volgt (mede vergeleken met de B 2022 en de MJV 2023-2032).     

Parameter B 2022  MJV 2023 B 2023 2024 2025 2026 

Personeelskosten 3,5% 5,9% 5,3% 3,5% 3,5% 3,5% 

Overige kosten 1,8% 3,5% 6,6% 5,8% 1,8% 1,8% 

Inflatiecorrectie investeringen 2,7% 4,7% 5,9% 4,7% 2,7% 2,7% 

Rentepercentage nieuwe geldleningen 0,8% 1,5% 2,7% 3,2% 3,7% 4,2% 

Actueel gemiddeld inflatiepercentage: B 2023-2026 2,5% 4,4% 6,1% 5,0% 3,3% 3,3% 

Gemiddeld inflatiepercentage MJV 2023-2032      4,5% 2,6% 2,6% 2,6% 

Verschil B 2023-2026 t.o.v. MJV 2023-2032     1,7% 2,5% 0,7% 0,7% 
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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 
begrotingsjaren 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. Baten en lasten die 
zich vier jaar of langer voordoen, zijn in beginsel structureel van aard. De baten en lasten zijn incidenteel door het karakter (eenmalig of tijdelijk) van de taken bijvoorbeeld 
ten gevolge van beleidskeuzes. 
 

Bedragen in duizenden € Programma 

Kostendrager Kostendrager 

B 2023 2024 2025 2026 watersysteem-
beheer 

zuiverings-
beheer 

Vergroeningsstrategie (tlv reserve beleidsintensiveringen) 1 100% 0% 75       

Intensivering Blauwe Diensten 2022-2023 1 100% 0% 35       

Beleidsontwikkeling WaterBeheerProgramma 1 100% 0% 150       

Voorziening Dinkeldal (tbv 2020-2024) 1 100% 0%     150   

Vervanging GIS-ratio 1 100% 0% 50       

Opbrengst kleine verkopen gronden *) 3 50% 50% -100 -100 -100 -100 

Assetmanagement 3 50% 50% 250       

Innovatiebudget (tlv reserve beleidsintensiveringen) 3 50% 50% 800       

Diversiteit (tlv reserve beleidsintensiveringen) 3 50% 50% 125       

Software as a Service (SAAS): vervanging softwarepakketten 3 50% 50% 630       

ISO- en Audit-budget 3 50% 50% 150       

Totaal netto-kosten       2.165 -100 50 -100 

Subtotaal kostendrager watersysteembeheer       1.238 -50 100 -50 

Subtotaal kostendrager zuiveringsbeheer       928 -50 -50 -50 

 
*)  Een uitzondering op de regel dat baten en lasten die zich vier jaar of langer voordoen in beginsel structureel van aard zijn, vormt de verkoop van 

waterschapseigendommen, zoals de opbrengst kleine verkopen gronden. De BBVW-verslagleggingsvoorschriften geven aan dat: “Een bezit kun je maar één keer 
verkopen, dus is er altijd sprake van een incidentele opbrengst. Ondanks het feit dat een dergelijke opbrengst mogelijk langer dan drie jaar geraamd kan worden, is er 
altijd sprake van incidentele baten”.  
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Kostentoerekening 
De geraamde totale netto-kosten worden toegerekend aan de wettelijk voorgeschreven kostendragers: 'watersysteembeheer' en 'zuiveringsbeheer'. De wijze van 
kostentoerekening is gebaseerd op de door de Unie van Waterschappen vastgestelde beleids- en beheerproductenstructuur en vindt plaats op basis van objectieve, 
bedrijfseconomische criteria.  

 Eerst vindt er een toerekening plaats aan de primaire beheerproducten en daarna volgt een verdeling naar de beide kostendragers. Hiervoor is per primair 
beheerproduct een verdeelsleutel toegepast voor de kostendragers zoals vastgesteld door de Unie. 

 De ondersteunende beheerproducten worden voor 50% : 50% toegerekend aan 'watersysteembeheer' en 'zuiveringsbeheer'. 
 

  
 
Kostentoedeling aan tarieven 

 De bekostiging van het 'zuiveringsbeheer' geschiedt uit alleen de zuiveringsheffing voor indirecte lozers. Voor het zuiveringsbeheer worden dus alle kosten toegedeeld 
aan het zuiveringstarief en bestaat er geen nadere verdeling. 

 De bekostiging van het 'watersysteembeheer' geschiedt uit: de ‘verontreinigingsheffing voor directe lozers’ en de ‘watersysteemheffing’. De verontreinigingsheffing 
kent hetzelfde tarief als het zuiveringstarief. De watersysteemheffing bestaat uit vier heffingen voor: (i) ingezetenen, (ii) gebouwd, (iii) ongebouwd en (iv) natuur. De 
procentuele toerekening naar deze heffingen geschiedt conform de door het algemeen bestuur vastgestelde kostentoedelingsverordening (d.d. 13 oktober 2021).  

 Wettelijk is voorgeschreven dat de kostentoedeling voor de tarieven watersysteembeheer ten minste eens in de vijf jaar dient te worden herijkt. In de begroting 2017 
was de laatste herijking, zodat in de begroting 2022 de volgende herijking van de kostentoedeling heeft plaatsgevonden. De herijkte kostentoedeling is vastgelegd in 
de 'Kostentoedelingsverordening Vechtstromen 2022' en deze geldt als formele basis voor de belastingheffing met ingang van 2022. Deze herijkte verdeling is 
gebaseerd op het handhaven van het ingezetenenaandeel op 37,5%, terwijl de resterende 62,5% wordt toegedeeld aan de overige categorieën (gebouwd, ongebouwd 
en natuur) naar rato van de herijkte economische waarden en oppervlakten (waardepeildatum 1-1-2020). 

 Het bepalen van de hoogte van het ingezetenenaandeel is een bestuurlijke keuze. Op basis van de gemiddelde inwonerdichtheid van het beheergebied van Vecht-
stromen is er een keuze in de bandbreedte van 20% tot 30% met de mogelijkheid om maximaal met 10% te verhogen tot 40%. Van die laatste mogelijkheid is gebruik 
gemaakt omdat de maatregelen van het waterbeheer zich in toenemende mate richten op het stedelijk gebied, klimaatbestendig waterbeheer, kennis en innovatie, 
bijdragen voor het hoogwaterbeschermingsprogramma en duurzaamheid. Daarmee is het gerechtvaardigd om het inwonersaandeel (ook wel: het solidariteitsdeel van 
de heffing) ongewijzigd te laten op 37,5%. Ten opzichte van de begroting 2017 zijn er in de begrotingen 2022/2023 geen majeure wijzigingen in de geraamde kosten 
voor het watersysteembeheer, die specifiek van meer belang zijn voor de ingezetenen. 

75,2
64,3

Toerekening aan kostendragers in B 2022
(bedragen in miljoenen €)

Watersysteembeheer

Zuiveringsbeheer
79,7

71,6

Toerekening aan kostendragers in B 2023
(bedragen in miljoenen €)

Watersysteembeheer

Zuiveringsbeheer
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 Eind 2022 wordt gestart met de voorbereidingen van een kostentoedelingsonderzoek 2024 zodat dit kan worden meegenomen bij de voorbereidingen voor het 
nieuwe bestuursakkoord 2023-2027. Het nieuw te verkiezen algemeen bestuur kan direct met ingang van de nieuwe bestuursperiode opnieuw bestuurlijke keuzes 
maken voor de herijking kostentoedeling. 

  

  
 
Tot slot worden binnen de heffingen ‘gebouwd’ en ‘ongebouwd’ de volgende tariefdifferentiaties toegepast: 
· wegen: het waterbezwaar van wegen is hoger dan dat van overig ongebouwd (tariefdifferentiatie 100%); 
· waterberging: er geldt een financiële prikkel voor waterberging (tariefdifferentiatie -75%); 
· gebouwd buitendijks en ongebouwd buitendijks: het voorzieningen- en beschermingsniveau buitendijks is minder (tariefdifferentiatie: -75%). 
 

Categorie Tariefdifferentiatie   Categorie Tariefdifferentiatie 

Wegen 100%   Gebouwd buitendijks -75% 

Waterberging -75%   Ongebouwd buitendijks -75% 

 
Relatieve lastendrukontwikkeling 2014-2023  
In de besprekingen in 2021 over de herijking kostentoedeling 2022 is op verzoek van het algemeen bestuur inzicht gegeven in de relatieve 10-jarige lastendrukontwikkeling 
2014-2023 per profiel op basis van de herijkte kostentoedeling 2022 en uitgaande van een ingezetenenaandeel van 37,5%. Met deze begroting 2023-2026 zijn er ook 
actuele inzichten rondom het jaar 2023. Daarom geeft onderstaande grafiek het actuele overzicht van de relatieve tien-jarige lastendrukontwikkeling per profiel op basis 
van de herijkte kostentoedeling 2022 en uitgaande van een ingezetenenaandeel van 37,5%. Het eerste jaar 2014 (eerste jaar van Vechtstromen) is hierop N = 100 gesteld. 
Gemiddeld over de vier profielen (de lichtblauwe lijn) komt de relatieve lastendrukontwikkeling uit op N = 135 in het jaar 2023. Dat wil zeggen een stijging van 35% over 
een periode van 10 jaar. 
 
 

37,50%

47,97%

14,28% 0,25%

Kostentoedeling in B 2017 t/m B 2021
(in procenten)

Ingezetenen

Gebouwd

Ongebouwd

Natuur

37,50%

50,13%

12,13% 0,24%

Herijkte kostentoedeling in B 2022/B 2023
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Gebouwd
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Natuur
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5.5.1 Overige bestemmingsreserves  
Naast de 'bestemmingsreserves voor tariefsegalisatie' (zie hierna § 5.6) en de 'algemene reserves' (zie hierna § 5.7) 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 dalen de overige bestemmingsreserves in deze Begroting 2023 met per saldo € 3.981.000. Het waterschap kent de volgende bestemmingsreserves. 
 
Amoveren assets 
De bestemmingsreserve ‘Amoveren assets’ is voor zuiveringsbeheer ingesteld voor de kosten van het slopen en verwijderen van assets. Hieraan wordt in 2023 niets toe-
gevoegd en niets onttrokken. Het streven is om € 1 miljoen per jaar te reserveren, waarvoor vanaf 2024 € 500.000 in de begrotingen is opgenomen om toe te voegen en 
aanvullend kunnen hiervoor eventuele positieve jaarrekeningresultaten te gebruiken. 
 
Persoonsgebonden Basisbudget 
De bestemmingsreserve ‘Persoonsgebonden Basisbudget' (PBB) is ingesteld voor verplichtingen die voortkomen uit de CAO 2021. De medewerker kan het PBB (€ 6.000 
voor de periode 2021-2025) inzetten voor eigen opleiding, ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit. Hiervoor wordt in 2023 € 92.000 onttrokken aan deze reserve. 
 
Organisatie-ontwikkeling 
De bestemmingsreserve ‘Organisatie-ontwikkeling’ is ingesteld ten behoeve van de frictiekosten die in de komende jaren kunnen ontstaan bij de realisatie van de perso-
nele taakstelling in 2023-2025. Er is een structurele taakstelling personeel afgesproken van € 1.000.000 uiterlijk te behalen in 2025. De verwachting is dat de taakstelling in 
2023 voor € 350.000 wordt ingevuld. Dit betekent dat er in 2023 € 650.000 wordt onttrokken aan deze reserve. 
 
Beleidsintensiveringen 
De bestemmingsreserve ‘Beleidsintensiveringen’ is ingesteld ten behoeve van de dekking van tijdelijke extra impulsen of accenten in deze bestuursperiode. Hieruit wordt in 
2023 in totaal € 1.000.000 onttrokken. Dit bestaat uit de tijdelijke en incidenteel gedekte beleidsintensiveringen t/m 2023 van: € 75.000 voor vergroeningsstrategie, 
€ 125.000 voor participatiebanen, alsmede € 800.000 voor innovatie. De reserve kent aan het eind van het begrotingsjaar geen saldo meer. De reserve blijft voorlopig 
bestaan, in afwachting van de keuze van een nieuw bestuur in 2023. 
 
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 bestuurs-
akkoord. Vanuit de bestemmingsreserve ‘Beleidsintensiveringen' wordt hieraan € 800.000 toegevoegd, terwijl eveneens hetzelfde bedrag van € 800.000 wordt onttrokken. 
Per saldo muteert deze reserve dus in 2023 met € 0. 
 
Overlopende verplichtingen 
De bestemmingsreserve ‘Overlopende verplichtingen’ is ingesteld om exploitatiebudgetten die overlopen naar volgende jaren aan deze bestemmingsreserve toe te 
voegen. Bij de nieuwe kostenverdelingssystematiek SNB (t/m 2026) is tussen de waterschappen een voorwaardelijke garantieregeling SNB overeengekomen van € 0,8 
miljoen. Deze garantieregeling ziet toe op het garanderen van het verwerken van ontwaterd slib van derden door SNB voor minimaal € 65 per ton vanaf 2021. 
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 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. 

Voor 2023 is geraamd dat er € 141.000 wordt onttrokken aan deze reserve. 
 
Dividenduitkering NieuWater 
De bestemmingsreserve ‘dividenduitkering NieuWater’ wordt jaarlijks gevoed met het dividend van NieuWater BV. Aldus wordt het geraamde dividend over 2022 van 
€ 956.000 in 2023 aan deze bestemmingsreserve toegevoegd.  

 De helft van dit dividend wordt aangewend ter 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). Eind 2023 is € 1,4 miljoen in deze bestemmingsreserve beschikbaar als aflossing van de langlopende geldlening. 

 Het resterende deel van € 1,8 miljoen in deze bestemmingsreserve 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 wordt er in 2023 t/m 2026 jaarlijks € 438.000 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 2023 
met € 518.000 toeneemt. 
 
Dividenduitkering NWB 
De bestemmingsreserve ‘dividenduitkering NWB’ wordt jaarlijks gevoed met het dividend NWB. Aldus wordt het geraamde dividend over 2022 van € 5.000.000 in 2023 aan 
deze bestemmingsreserve toegevoegd.  

 Het regulier geraamde dividend NWB van € 5.000.000 wordt volledig ingezet voor matiging van de lastendruk zoals dit bij de Meerjarenverkenning 2023-2032 is 
afgesproken. Als dividendbeleid is vastgelegd dat de beschikbare middelen over een periode van vier jaar worden ingezet. Daarom wordt er in 2023 € 3.167.000 
onttrokken aan de bestemmingsreserve voor het matigen van de lastendruk, oplopend naar € 4.650.000 in 2026 en uiteindelijk € 5.000.000 vanaf 2027. 

 Daarnaast is vanuit de MJV 2023-2032 besloten om het resterende extra dividend NWB 2020 van € 1.650.000 en het extra dividend NWB 2021 van € 2.800.000 
eveneens eenmalig voor 2023 in te zetten voor matiging van de lastendruk. 

Hierdoor wordt er in 2023 in zijn totaliteit € 7.617.000 onttrokken aan deze bestemmingsreserve. 
De bovengenoemde toevoeging van het dividend en de beide onttrekkingen voor het matigen van de lastendruk leiden ertoe dat deze bestemmingsreserve per saldo dus 
in 2023 met € 2.617.000 afneemt. 
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Totaaloverzicht: overige bestemmingsreserves 
In onderstaande tabel volgt een totaaloverzicht van het verwachte verloop van de overige bestemmingsreserves in deze Begroting 2023. 
 

Bestemmingsreserves Beginstand Toevoeging Onttrekking Prognosestand 

(bedragen in duizenden €) 1-1-2023 B 2023 B 2023 31-12-2023 

Amoveren assets 1.245 0 0 1.245 

Persoonsgebonden Basisbudget 844 0 -92 752 

Organisatie-ontwikkeling 1.750 0 -650 1.100 

Beleidsintensiveringen 1.000 0 -1.000 0 

Innovatie 1.192 800 -800 1.192 

Overlopende verplichtingen 800 0 -141 659 

Dividend Nieuwater 2.682 956 -438 3.200 

Dividend NWB 14.870 5.000 -7.616 12.254 

Totaal 24.383 6.756 -10.737 20.402 

 
5.5.2 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 jaar overstijgende uitgaven gelijkmatig te kunnen verdelen over verschillende begrotingsjaren. 
In zijn totaliteit dalen de voorzieningen in deze Begroting 2023 met per saldo € 87.000.  
 
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. 
 
Reorganisatie/sociaal flankerend beleid 
Deze voorziening is bedoeld om aan de verplichtingen (wachtgeld/afkoopsommen) te kunnen voldoen van de lasten voor inactief personeel. 
 
Doorontwikkeling organisatie 
Deze voorziening is bedoeld om aan de verplichtingen (wachtgeld/afkoopsommen) te kunnen voldoen die voortvloeien uit de doorontwikkeling van het waterschap. 
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Nabetaling Bestuursverklaring Dinkeldal 2000 
Deze voorziening is gevormd om de grondeigenaren in het Dinkeldal financiële compensatie te bieden voor de overstromingen in het Dinkeldal, conform de Bestuurs-
verklaring die hiervoor is overeengekomen. De voorziening kent aan het eind van het begrotingsjaar geen saldo meer. De voorziening blijft wel voortbestaan, aangezien er 
over de periode 2020-2024 mogelijk opnieuw sprake is van een financiële compensatie voor de overstromingen in het Dinkeldal. 
 
Oninbare vorderingen 
Deze voorziening is gevormd voor de belastingaanslagen die uiteindelijk oninbaar zijn. De benodigde toevoeging voor oninbaarheid gaat op advies van GBLT uit van 0,5% 
van de belastingaanslagen die oninbaar zijn. 
 
Totaaloverzicht: voorzieningen 
In onderstaande tabel volgt een totaaloverzicht van het verwachte verloop van de voorzieningen in deze Begroting 2023. 
 

Voorzieningen Beginstand Toevoeging Onttrekking Prognosestand 

(bedragen in duizenden €) 1-1-2023 B 2023 B 2023 31-12-2023 

Pensioen/wachtgeld bestuurders 4.450 350 -176 4.624 

Reorganisatie/soc. flankerend beleid 183 0 -143 40 

Doorontwikkeling organisatie 290 0 -118 172 

Nabetaling Dinkeldal 2000 0 0 0 0 

Subtotaal 4.923 350 -437 4.836 

Oninbare vorderingen 913 720 -720 913 

Totaal 5.836 1070 -1157 5.749 
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Inleiding 
De taken van het waterschap worden voor het grootste deel 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). Voor het 
bepalen van de tarieven voor deze heffingen wordt gerekend met de door GBLT voorgestelde belastinggrondslagen. Via het aanwenden van de bestemmingsreserves voor 
tariefsegalisatie kunnen ongewenste schommelingen in de lastendruk voor huishoudens en (agrarische) bedrijven meerjarig worden gedempt. In deze Begroting 2023 is 
geraamd € 77,8 miljoen aan bruto-watersysteemheffing en € 70,5 miljoen aan bruto-zuiveringsheffing. 
 
Mutaties belastinggrondslagen 
In de raming voor de belastinggrondslagen doen zich op hoofdlijnen de volgende ontwikkelingen voor tussen de Begroting 2023 versus de Begroting 2022: 

 het aantal ingezetenen (= aantal huishoudens) kent al jarenlang een trendmatige groei van 4.000 (+ 1%); 

 de totale WOZ-waarde (= waarde onroerend goed) met peildatum 01-01-2022 voor 'woningen' en 'niet-woningen' stijgt naar verwachting met gemiddeld 15,7% 2; 

 het aantal hectares natuur stijgt met 500 ha; 

 het aantal vervuilingseenheden woonruimten stijgt in totaal met 6.200 ve's. Dit hangt met name samen met de geraamde stijging van het aantal ingezetenen;  

 het aantal vervuilingseenheden bedrijfsruimten stijgt per saldo met in totaal 2.100 ve's: 
(i) bij de meetbedrijven stijgt dit structureel met 5.700 ve's. Dit vloeit voort uit de naheffingen over 2020 en 2021 waaruit structureel meer ve’s voortvloeien; 
(ii) bij de tabelbedrijven daalt dit structureel met 3.600 ve's, aangezien GBLT in de raming uitgaat van de opgelegde aanslagen 2020 die een daling te zien geeft. 

 

Belastinggrondslagen watersysteemheffing JR 2021 B 2022 BVR 2022 B 2023 
Mutatie B 2023 

versus B 2022 

Aantal vervuilingseenheden directe lozers 7.500 7.800 8.300 8.300 500 

Aantal ingezetenen (= huishoudens) 345.000 346.400 347.900 350.400 4.000 

WOZ-waarde 'woningen' (in miljoenen euro's) 85.700 86.700 96.900 108.100 21.400 

WOZ-waarde 'niet-woningen' (in miljoenen euro's) 14.400 19.400 14.700 14.600 -4.800 

Aantal hectare ongebouwd binnendijks 133.900 133.600 134.500 133.500 -100 

Aantal hectare ongebouwd buitendijks 800 800 800 800 0 

Aantal hectare ongebouwd wegen 6.600 6.600 5.900 6.600 0 

Aantal hectare ongebouwd waterberging 500 500 500 500 0 

                                                           
2  Deze 15,7% WOZ-waardestijging kan worden uitgesplitst naar: (i) 15,2% waarde-ontwikkeling en (ii) 0,5% woning-groei samenhangend met de stijging van het aantal ingezetenen. 
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Aantal hectare ongebouwd natuur 38.200 37.800 38.300 38.300 500 

Aantal hectare meegetaxeerde oppervlakte 46.000 46.700 46.000 46.300 -400 

Belastinggrondslagen zuiveringsheffing JR 2021 B 2022 BVR 2022 B 2023 
Mutatie B 2023 

versus B 2022 

Aantal ve's woonruimten: eenpersoonshuishoudens (á 1 ve) 113.100 114.600 115.000 117.200 2.600 

Aantal ve's woonruimten: meerpersoonshuishoudens (á 3 ve's) 693.900 693.800 696.500 697.400 3.600 

Aantal ve's meetbedrijven 138.400 133.200 145.400 138.900 5.700 

Aantal ve's tabelbedrijven 152.400 157.900 154.300 154.300 -3.600 

Totaal aantal vervuilingseenheden (ve's) 1.097.800 1.099.500 1.111.200 1.107.800 8.300 

 
Raming belastingopbrengsten 
De doorrekening van de tarieven/lastendruk naar belastingopbrengsten gebeurt in zijn algemeenheid via de volgende stappen: 
1. als vertrekpunt wordt genomen de geraamde netto-kosten voor de begroting 2023-2026, uitgesplitst naar: ‘watersysteembeheer’ en ‘zuiveringsbeheer’ (zie § 5.4); 
2. deze netto-kosten worden vervolgens verhoogd met de geraamde kwijtscheldingslasten en lasten voor oninbaar; 
3. tot slot wordt dit verlaagd met de (tijdelijke) inzet van de volgende bestemmingsreserves: 

a.  de inzet vanuit de bestemmingsreserves dividend-uitkeringen Nederlandse WaterschapsBank (NWB) en NieuWater. Als beleid hiervoor is vastgelegd dat van de 
beschikbare reserves een deel wordt aangewend ter aflossing van de langlopende geldlening die nodig was voor de uitbreiding van het belang in Nieuwater B.V. 
(zie § 5.5), terwijl de resterende beschikbare middelen over een periode van vier jaar worden ingezet voor matiging van de lastendruk.  

b.  de reguliere inzet van de bestemmingsreserves tariefsegalisatie. Als beleid hiervoor is vastgelegd dat dit een tijdelijke inzet betreft, waarbij aan het eind van de 
vierjarige begrotingsperiode (dat is in de begroting 2023 het jaar 2026) geen onttrekking meer plaatsvindt, zodat er sprake is van een structureel sluitende 
begroting. In deze begroting is voor zowel het jaar 2025 als 2026 geen onttrekking nodig; waarmee voor dit onderdeel sprake is van een duurzaam financieel 
beleid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ontwerp-Programmabegroting 2023-2026  64 
 

Belastingopbrengsten 
B 2022 B 2023 2024 2025 2026 

(bedragen in duizenden €) 

Netto-kosten watersysteembeheer 75.172 79.714 82.197 86.102 89.882 

Kwijtschelding en oninbaar 2.196 2.208 2.334 2.457 2.607 

Inzet reserve tariefegalisatie dividenden -1.621 -4.027 -2.194 -2.369 -2.544 

Inzet reserve tariefegalisatie regulier -466 -96 -100 0 0 

Subtotaal bruto watersysteemheffing 75.281 77.799 82.238 86.190 89.945 

Netto-kosten zuiveringsbeheer 64.261 71.582 76.629 80.575 86.570 

Kwijtschelding en oninbaar 2.878 3.076 3.334 3.617 3.931 

Inzet reserve tariefegalisatie dividenden -1.621 -4.027 -2.194 -2.369 -2.544 

Inzet reserve tariefegalisatie regulier -2.297 -97 -1.600 0 0 

Subtotaal bruto zuiveringsheffing 63.221 70.534 76.169 81.823 87.957 

Totaal waterschapsbelastingen (bruto) 138.502 148.333 158.407 168.013 177.902 

 
De belastingopbrengsten kunnen als volgt worden uitgesplitst naar de verschillende belastingcategorieën. 
 

Belastingopbrengsten 
B 2022 B 2023 2024 2025 2026 

(bedragen in duizenden €) 

Verontreinigingsheffing 449 528 569 610 655 

Ingezetenen-heffing 28.935 30.161 31.883 33.417 34.891 

Heffing gebouwd (WOZ): woningen 29.734 33.294 35.207 36.908 38.511 

Heffing gebouwd (WOZ): niet-woningen 6.645 4.492 4.725 4.930 5.122 
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Heffing ongebouwd 9.342 9.142 9.662 10.124 10.558 

Heffing natuur 176 181 191 200 209 

Subtotaal bruto watersysteemheffing 75.281 77.799 82.238 86.190 89.945 

Zuiveringsheffing eenpersoonshuishoudens 6.590 7.462 8.183 8.912 9.700 

Zuiveringsheffing meerpersoonshuishoudens 39.895 44.403 47.876 51.350 55.115 

Zuiveringsheffing meetbedrijven 7.659 8.844 9.527 10.214 10.963 

Zuiveringsheffing tabelbedrijven 9.079 9.824 10.583 11.347 12.179 

Subtotaal bruto zuiveringsheffing 63.223 70.533 76.169 81.823 87.957 

Totaal bruto heffingen 138.504 148.332 158.407 168.013 177.902 

 
Bestemmingsreserve tariefegalisatie (regulier) 
Onder de bestemmingsreserves voor tariefsegalisatie worden verstaan: 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 deze begroting 2023 met € 1,9 miljoen. Daarbij geldt als beleid dat aan het eind 
van de vierjarige begrotingsperiode minimaal nog 20% van deze reserves overblijft. Dit is een risicobuffer om in een volgende begroting (in het nieuwe laatste begrotings-
jaar) te kunnen inzetten. Met een prognosestand eind 2026 van gemiddeld 86% voldoet dit ruimschoots aan deze norm. Het percentage van 66% (dat uitkomt boven de 
norm van 20%) vertegenwoordigt een bedrag van € 9,1 miljoen. 
 

Bestemmingsreserves tariefegalisatie Beginstand Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Prognosestand Prognosestand 

(bedragen in duizenden €) 1-1-2023 B 2023 2024 2025 2026 31-12-2026 31-12-2026 

              in % beginstand 

Watersysteembeheer 8.660 -96 -100 0 0 8.464 98% 

Zuiveringsbeheer 5.074 -97 -1.600 0 0 3.377 67% 

  13.734 -193 -1.700 0 0 11.841 86% 
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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 ingezetenen-heffing. Voor de bepaling van de kosten wordt uitgegaan van 100% van de bijstandsnorm.  
In deze begroting 2023 wordt rekening gehouden met een totaalbedrag van € 4,6 miljoen aan kwijtschelding. 
 

  
 
Tarieven en Lastendruk 
De doorrekening van de tarieven gebeurt via de volgende twee stappen: 
a. Voor de kostendrager ‘watersysteembeheer’ geldt dat hiervoor wettelijk vier hoofdcategorieën aan tarieven zijn vastgelegd, te weten: (i) ingezetenen (= aantal 

huishoudens), (ii) gebouwd (WOZ-waarde van: woning of bedrijf), (iii) ongebouwd (landbouwgronden) en (iv) natuur (natuurterreinen). De verdeling van de geraamde 
netto-kosten voor watersysteembeheer (verminderd met de inzet reserve tariefsegalisatie watersysteembeheer) over de vier hoofdcategorieën aan tarieven geschiedt 
via een bestuurlijk vastgestelde kostentoedeling (die geldt voor een periode van maximaal vijf jaar). Zie hiervoor § 5.4. 

b. Voor de kostendrager ‘zuiveringsbeheer’ geldt dat hiervoor wettelijk één tarief is vastgelegd, te weten: de vervuilingseenheden (ve’s). Het uiteindelijke ve-tarief wordt 
bepaald door de netto-kosten zuiveringsbeheer (verminderd met de inzet reserve tariefsegalisatie zuiveringsbeheer) te delen door het aantal geraamde ve’s voor 
huishoudens en bedrijven. 

 
Bij de MJV 2023-2032 is een nieuw financieel kader voor de gemiddelde lastendrukstijging vastgesteld. Dit gaat uit van de actuele inflatiecomponent en een component 
voor kostenstijgingen door al geraamde en nog niet geraamde autonome ontwikkelingen of beleidskeuzes. Om op deze gemiddelde lastendruk uit te komen, zullen ook de 
bovenliggende netto-kosten een gelijkmatig patroon moeten laten zien. Aangezien deze netto-kosten soms een grillig patroon kennen (met name door de ontwikkeling van 
de kapitaallasten), zullen deze alsnog gelijkmatig dienen te worden gemaakt. Dit kan worden bereikt door hiervoor jaarlijks een specifieke hoeveelheid van de beschikbare 
bestemmingsreserves tariefsegalisatie in te zetten. 

 

Daarnaast is er de aanvullende mogelijkheid binnen de tarieven voor watersysteembeheer om de bestemmingsreserve gedifferentieerd in te zetten. Een gedifferentieerde 
inzet van de bestemmingsreserve houdt in dat deze één of meerdere begrotingsjaren extra kan worden ingezet voor de ene categorie tarieven, hetgeen dan in hetzelfde 
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begrotingsjaar ten laste wordt gebracht van een andere categorie tarieven. Het is een instrument dat kan worden ingezet om de gevolgen van financiële beleidswijzigingen of 
majeure mutaties in de belastinggrondslagen relatief evenwichtig te verdelen tussen de verschillende categorieën tarieven. Hiermee kan een eventuele noodzakelijke 
inhaalslag op tariefstijgingen over meerdere begrotingsjaren worden uitgesmeerd.  
 
Aangezien de wijziging van de kostentoedeling 2022 een relatief grote invloed had op de tarieven is er in de vorige begroting 2022 voor gekozen om de effecten hiervan over 
twee jaren te spreiden. Aangezien bij de herijking van de kostentoedeling 2022 het aandeel ‘gebouwd’ omhoog gaat en het aandeel ‘ongebouwd’ omlaag gaat, alsmede 
omdat de verhoging van het aandeel ‘ingezetenen’ ook geleidelijk verloopt, is er in de begroting 2022 de keuze gemaakt voor een gedifferentieerde inzet ten gunste van de 
tarieven ‘ingezetenen’ en ‘gebouwd’ (om het nadelige effect op deze beide tarieven geleidelijk in te voeren) en dit ten laste te brengen van ‘ongebouwd’ (om het voordelige 
effect op het tarief ongebouwd geleidelijk in te voeren). Dit is een voorzetting van de bestendige lijn die bij de vorige herijking van de kostentoedeling 2017 is ingezet en die 
met deze keuze consistent blijft en doorloopt tot en met deze bestuursperiode. Voor de begroting 2023 vervalt deze gedifferentieerde inzet. Daarmee is aan een jarenlange 
overgangsperiode een einde gekomen en is de tariefsberekening voor 100% gebaseerd op de bestuurlijk vastgestelde kostentoedeling watersysteembeheer. 
 
In de onderstaande tabel is aangegeven welke bedragen gemoeid waren met de gedifferentieerde inzet van de bestemmingsreserve tariefsegalisatie watersysteembeheer: 
Gedifferentieerde inzet van bestemmingsreserve tariefegalisatie 

watersysteembeheer 
B 2022 B 2023 2024 2025 2026 

(bedragen in duizenden €) 

Ingezetenen -300 0 0 0 0 

Gebouwd -200 0 0 0 0 

Ongebouwd 500 0 0 0 0 

Natuur 0 0 0 0 0 

Totaal 0 0 0 0 0 

 
In de onderstaande tabel worden de tarieven uit deze begroting 2023 vergeleken met de vorige begroting 2022. De wijzigingen in de tarieven zijn het gevolg van: 
(i) wijziging kostentoedeling (inclusief gedifferentieerde inzet van reserve), (ii) wijzigingen in de belastinggrondslagen, (iii) lagere kwijtscheldingslasten en (iv) mutaties in de 
netto-kosten en inzet van reserves tariefsegalisatie. 
 

Overzicht tarieven Heffingsmaatstaf B 2022 B 2023 Mutatie 

Watersysteemheffing: ingezetenen woonruimte € 83,53 € 86,07 3,0% 

Watersysteemheffing: gebouwd binnendijks % van WOZ-waarde 0,0343% 0,0308% -10,2% 

Watersysteemheffing: gebouwd buitendijks % van WOZ-waarde 0,0086% 0,0077% -10,5% 

Watersysteemheffing: ongebouwd binnendijks hectare € 63,50 € 62,19 -2,1% 

Watersysteemheffing: ongebouwd buitendijks/waterberging hectare € 15,88 € 15,55 -2,1% 
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Watersysteemheffing: ongebouwd wegen hectare € 127,00 € 124,38 -2,1% 

Watersysteemheffing: ongebouwd wegen in waterberging hectare € 31,75 € 31,10 -2,1% 

Watersysteemheffing: natuurterreinen hectare € 4,65 € 4,73 1,7% 

Watersysteemheffing: verontreinigingsheffing vervuilingseenheid € 57,50 € 63,67 10,7% 

Zuiveringsheffing vervuilingseenheid € 57,50 € 63,67 10,7% 

 
De bovenstaande tarieven zijn vervolgens omgerekend naar de effecten op de lastendruk voor huishoudens en bedrijven. De gewogen, gemiddelde lastendruk komt in de 
doorrekening voor 2025 en 2026 nog iets lager uit dan het aangepaste kader (respectievelijk -/- 0,6% en -/- 0,7%). Dit is een incidenteel effect. 
  
Lastendruk huishoudens en bedrijven 

B 2022 B 2023 
% B 2023  

t.o.v. B 2022 
% 2024 

tov 2023 
% 2025 

tov 2024 
% 2026 

tov 2025 (bedragen in €) 

Eenpersoonshuishouden (huurwoning + 1 ve) € 141,03 € 149,74 6,2% 6,2% 5,5% 5,4% 

Meerpersoonshuishouden (eigen woning + 3 ve) € 358,93 € 383,34 6,8% 6,4% 5,8% 5,7% 

Bedrijf (met 50 ve) € 3.904 € 4.247 8,8% 7,1% 6,5% 6,5% 

Agrarisch bedrijf (opp. 40 ha) € 2.902 € 2.878 -0,8% 5,9% 5,1% 4,6% 

Doorrekening gemiddelde lastendrukontwikkeling (B 2023-2026)     6,4% 6,5% 5,8% 5,7% 

Actueel kader lastendrukontwikkeling (B 2023-2026)     6,4% 6,5% 6,4% 6,4% 

Verschil gemiddelde lastendrukontwikkeling (B 2023-2026)     0,0% 0,0% -0,6% -0,7% 

 
De bovengenoemde tabel betreft de integrale doorrekening (toepassing parameters, beleidsintensiveringen, taakstelling, mutaties kapitaallasten). Hierin is als deeleffect 
tevens doorgerekend het effect van de herijking kostentoedeling 2022, te weten: 

 voor de eenpersoonshuishoudens is het effect van de herijking in totaal 0,0%. 

 voor de meerpersoonshuishoudens is het effect van de herijking in totaal + 1,3%. Met de gewijzigde gedifferentieerde inzet van reserve is dit effect gespreid over 2022 
met + 0,8% en over 2023 met + 0,5%. 

 voor de bedrijven is het effect van de herijking in totaal + 1,3%. Met de gewijzigde gedifferentieerde inzet van reserve is dit effect gespreid over 2022 met + 0,5% en 
over 2023 met + 0,8%. 

 voor de agrarische bedrijven is het effect van de herijking in totaal -/- 13,4%. Met de gewijzigde gedifferentieerde inzet van reserve is dit effect gespreid over 2022 met 
-/- 6,7% en over 2023 met eveneens -/- 6,7%. 
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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 in deze Begroting 2023 gedaald van 1,2 naar 1,1. Dit is vanwege 
een voorgestelde onttrekking aan de algemene reserves bij de 2e begrotingswijziging 2022 om de post onvoorzien op peil te houden. En aan de andere kant omdat in de 
risico- inventarisatie die begin 2022 is uitgevoerd, € 1 miljoen als extra risico is opgenomen in verband met onzekerheden over de effecten van inflatie en prijsstijgingen. 
Het weerstandsvermogen zoals dat nu is opgesteld, voldoet nog aan het bestuurlijk vastgestelde beleid, waarbij als norm voor het weerstandsvermogen is vastgelegd een 
factor van tussen de 1,0 en 1,4.  
 
Inventarisatie risico’s 
In het eerste kwartaal 2022 zijn binnen het waterschap gesprekken gevoerd over risico’s en kansen binnen de werkprocessen en bedrijfsvoering. Daarbij zijn ook de risico’s 
vanuit crisisbeheersing meegenomen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Deze risico’s zijn deels gekwantificeerd en financieel meegewogen. Ook bij de 
ontwikkeling van assetmanagement is risicomanagement een vast onderdeel in de verdere ontwikkeling. In het beleid rondom reserves en weerstandsvermogen is 
vastgelegd dat er twee keer per bestuursperiode een risico-inventarisatie wordt uitgevoerd. In de praktijk gebeurt dit vaker gedurende het jaar op basis van gesprekken in 
de organisatie in het kader van de P&C-cyclus. Als er materiële risico’s zijn, wordt beoordeeld of dit moet leiden tot bijsturing.  
 
In de hierna volgende tabel zijn de voornaamste risico’s voor waterschap Vechtstromen met de grootste financiële impact weergegeven. De risico's ter grootte van € 8,8 
miljoen zijn in deze Begroting 2023 gelijk gebleven ten opzichte van de laatst uitgevoerde risico-inventarisatie bij het Jaarverslag 2021. 
 
Inflatie en energieprijs ontwikkeling  
De hoge inflatie en de ontwikkeling van de energieprijzen hebben materieel invloed op de kosten binnen de exploitatie en via de kosten voor investeringsprojecten ook 
voor de kapitaallasten. De cijfers van het CPB zijn leidend voor de inschatting van de risico's. In deze Begroting 2023 zijn deze cijfers ook gehanteerd en de werkwijze om de 
hoogte van de belastingen/lastendruk mee te laten bewegen met de prijsontwikkelingen is een belangrijke financiële beheersmaatregel. De stijging van de energieprijzen is 
een belangrijke reden van het hoge inflatiecijfer. Voor het waterschap is er in 2023 nog sprake van een grotendeels vastgeklikt energiecontract. Vanaf 2024 moet er een 
nieuw contract worden afgesloten. Bij het opstellen van de Begroting 2023 en voor de latere jaren is uitgegaan van een verwachte prijsstijging, waarbij er een risico is dat 
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deze prijsstijging nog hoger zal worden. Begin 2023, bij het opstellen van het Jaarverslag 2022, zullen wij de risico's actualiseren. Dan zullen ook de nu opgenomen extra € 1 
miljoen voor prijsstijgingen en de actuele inzichten en verwachtingen in de inflatie en energie worden meegenomen.  
  
Weerstandscapaciteit 
De ‘weerstandscapaciteit’ omvat alle middelen en mogelijkheden waarover het waterschap beschikt om substantiële financiële tegenvallers 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 deze 
Begroting 2023 is de weerstandscapaciteit bepaald op € 9,8 miljoen, bestaande uit: € 8,9 miljoen algemene reserve en € 0,9 miljoen post onvoorzien. 
 

De 3 grootste geïnventariseerde risico’s per 
programma Korte toelichting risico’s 

JVSL 
2021 

B 
2023 

Verschil 

(bedragen in duizenden €) 

1. 
Het doorschuiven en temporiseren van 
investeringsuitgaven 

Als gevolg van het doorschuiven of temporiseren van investeringen bestaat de kans op 
het creëeren 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 

500 500 0 

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 

240 240 0 

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 functionaliteit van assets 
Met als gevolg herstel- en/of investeringskosten bij plotselinge maatregelen bij stuwen of 
gemalen. 

220 220 0 

  Overig   1.421 1.471 50 

Subtotaal programma Watersysteem   2.381 2.431 50 

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

425 425 0 
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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 

3. 
Niet (volledig) geslaagde innovatieve 
projecten 

Innovatieve projecten, die niet (volledig) geslaagd zijn, verdienen zichzelf niet (volledig) 
terug 

200 200 0 

  Overig   1.733 1.733 0 

Subtotaal programma Waterketen   2.708 2.708 0 

1. I-veiligheid, hacken en overige ict Diverse risico's op het gebied van Informatieveiligheid, hacks en ICT 620 620 0 

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 240 240 0 

  
Overig (incl. prijsstijgingen en 
loonontwikkelingen) 

  2.223 2.223 0 

Subtotaal programma Besturen en 
Organiseren 

  3.683 3.683 0 

Totaal   8.772 8.822 50 
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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.  
 

Benodigde financieringsbehoefte 

In 2023 zal er naar verwachting voor een bedrag van ongeveer € 45 miljoen aan nieuwe langlopende leningen aangetrokken worden. Dit bedrag bestaat bij benadering uit 

het EMU tekort van € 21,9 miljoen (zie paragraaf 5.11) plus de geplande aflossing van langlopende geldleningen ad € 22,1 miljoen.  

Kasgeldlimiet en Renterisiconorm 

De kasgeldlimiet en de renterisiconorm hebben allebei als doel de leningenportefeuille 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 bedraagt de kasgeldlimiet in 2023 € 42,0 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 er op 
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 bedraagt 

de renterisiconorm in 2023 € 54,7 miljoen. Aangezien de geplande aflossingen in 2023 slechts € 22,1 miljoen bedragen en er geen renteherzieningen van toepassing zijn, 
blijft waterschap Vechtstromen ruimschoots binnen de renterisiconorm. 

 5.8 Financiering 
 

 5.8 Financiering 
 

 5.8 Financiering 
 

 5.8 Financiering 



Ontwerp-Programmabegroting 2023-2026  73 
 

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.  

In deze paragraaf is de lijst van verbonden partijen opgenomen in lijn met het AB-besluit van 1 juli 2020 “Beleidskader verbonden partijen”. Conform het beleidskader 

wordt onderstaand overzicht jaarlijks geactualiseerd voor alle verbonden partijen van waterschap Vechtstromen en toegevoegd aan de begroting. In deze paragraaf wordt 

een aantal relevante criteria per verbonden partij opgenomen. In bijlage 1 van deze begroting wordt per partij nog aanvullende informatie weergegeven.  

Aanvullend is dit jaar per verbonden partij een aantal vragen beantwoord. Deze vragen zijn opgenomen naar aanleiding van een agenderingsverzoek ‘evaluatie verbonden 

partijen’ waarin wordt verzocht een evaluatie uit te voeren van de verbonden partijen waarin Vechtstromen deelneemt aan de hand van een viertal vragen. Met onder 

andere als doel om te bepalen of de verbonden partijen waarin Vechtstromen deelneemt nog invulling geven aan de doelen die we ermee beogen.  

De volgende vier vragen zijn gesteld in het kader van de evaluatie en worden vervolgens onderstaand, per verbonden partij, beantwoord: 

Vraag 1: Dient de verbonden partij nog het (oorspronkelijke) publieke belang/doel? In onderstaande tabellen samengevat tot: “Dient de partij nog het doel?” 

Vraag 2: Voorziet de verbonden partij nog op een effectieve en efficiënte wijze in het (borgen van het) publiek belang/doel? Ofwel: is de verbonden partij nuttig 

en noodzakelijk? Gewijzigde opvattingen over de rol en positie van het waterschap of nieuwe wet- en regelgeving kunnen er voor zorgen dat het nut en de 

noodzaak van een verbonden partij voor het waterschap achterhaald raakt. In onderstaande tabellen samengevat tot: “Is de verbonden partij nuttig en 

noodzakelijk?” 

Vraag 3: Heeft het waterschap (nog steeds) voldoende mogelijkheden om sturing (sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht) te geven aan de verbonden 

partij om het publiek belang te borgen. In onderstaande tabellen samengevat tot: “Is nog voldoende sturing mogelijk?” 

Vraag 4: Is (de huidige juridische vorm van) een verbonden partij nog het juiste middel (effectief, efficiënt, doelmatig) om het publiek belang te dienen cq de 

doelen van het waterschap te realiseren? (Ja) Of: Kan het waterschap de taken beter weer zelf uitvoeren, uit de verbonden partij treden. (zelf uitvoeren) en/of: 

Kan het waterschap beter samenwerken met andere partijen? (met andere partij). In onderstaande tabellen samengevat tot: “Is de juridische vorm nog passend?” 

  

 5.9 Verbonden partijen 
 

 5.9 Verbonden partijen 
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 5.9 Verbonden partijen 
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Informatie per verbonden partij 

GBLT, Zwolle 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (gemeenschappelijk openbaar lichaam) 

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. 
 

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) 
Begrotingsomvang 2022: € 25,1 miljoen 
Begrotingsomvang 2023: € 25,8 miljoen 

Financieel 
belang 
Vechtstromen 

Bij de verdeling van de generieke kosten bedraagt het aandeel van Vechtstromen 22,12% 
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. 
 

Vragen n.a.v. 
agenderings-
verzoek 
‘evaluatie 
verbonden 
partijen’ 

Vraag 1: Dient de partij nog het doel?: Ja, het doel van GBLT was en is om zorg te dragen voor een efficiënte en effectieve heffing en invordering van 
belastingen, uitvoering van de wet waardering onroerende zaken en het eventueel inrichten/beheren van de andere basisregistraties. Daarnaast was 
het doel voor Vechtstromen om te komen tot kwaliteitsverbetering, kostenverlaging en het verminderen van de eigen kwetsbaarheid. Aan deze doelen 
voldoet de GR GBLT nog steeds. 
Vraag 2: Is de verbonden partij nuttig en noodzakelijk?: Ja, GBLT is nuttig en noodzakelijk. De GR voldoet nog steeds aan het doel waarom in beginsel is 
gestart met de samenwerking. Bovendien zullen de perceptiekosten (kosten voor het heffen en innen van de belastingen) hoger zijn op het moment dat 
Vechtstromen de werkzaamheden weer in eigen beheer uit zou gaan voeren. 
Vraag 3: Is nog voldoende sturing mogelijk?: Samenwerken betekent over het algemeen altijd het inleveren van een deel van de zeggenschap. Binnen 
GBLT is de afspraak dat elke deelnemer één stem heeft binnen het algemeen bestuur van GBLT. Over het algemeen worden besluiten op basis van 
consensus genomen. Tot op heden heeft deze manier van werken gewerkt en is Vechtstromen in staat geweest om input te geven op de punten waar 
dat relevant is en bij te sturen waren nodig. Een zeer recent voorbeeld daarvan is het voorstel rondom de ‘toekomstvaste GR’ waarbij Vechtstromen 
wijzigingen heeft voorgesteld die ook verwerkt zijn in de voorstellen. 
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Vraag 4: Is de juridische vorm nog passend?: Ja. GBLT is een gemeenschappelijke regeling dit is naar de aard van de werkzaamheden (het uitvoeren van 
de heffing en inning van belasting) het meest passend. Deze juridische vorm maakt het mogelijk om bevoegdheden en taken over te dragen buiten het 
eigen waterschap. Een gemeenschappelijke regeling is per definitie een samenwerking tussen uitsluitend overheden. 

 

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 2021) 
Vreemd vermogen: € 8,3 miljoen (jaarrekening 2021) 
Resultaat verbonden partij: € 0 (jaarrekening 2021) 
Begroting 2023 € 26,0 miljoen 
 

Financieel belang 
Vechtstromen 

Bijdrage Vechtstromen begroting 2023 € 1,1 miljoen (waarvan € 0,2 t.b.v. instandhouding en € 0,9 t.b.v. projecten) 
Het aandeel van Vechtstromen bedraagt 4,0% 
 

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. 
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Vragen n.a.v. 
agenderings-
verzoek ‘evaluatie 
verbonden 
partijen’ 

Vraag 1: Dient de partij nog het doel?: Ja, want hWh streeft nog steeds de samenwerking na tussen de 21 waterschappen en een aantal andere 
overheden in de watersector, teneinde daar een gezamenlijk voordeel uit te halen. 
Vraag 2: Is de verbonden partij nuttig en noodzakelijk?: Ja, hWh is nuttig en noodzakelijk. Vanuit wetgeving komt steeds meer op de 
waterschappen af (Omgevingswet, Wet Open Overheid, etc). Dit stelt hoge eisen aan onze informatievoorziening en maakt de vraagstukken 
complexer. Daarnaast worden steeds hogere eisen gesteld aan de informatieveiligheid en privacy en werken we aan standaardisatie, uitwisseling 
van actuele en betrouwbare data (zowel binnen Nederland als binnen de EU). Ook vraagt de digitale transformatie die momenteel plaatsvindt in 
onze maatschappij veel van alle overheden in Nederland.  
Al deze uitdagingen kunnen we als individuele waterschappen niet meer alleen aan. Zelf doen zou te veel impact hebben op onze organisatie. 
Samenwerking is dus een ‘must’. Omdat alle waterschappen voor de zelfde uitdagingen staan, is samenwerking in een organisatie van de 21 
waterschappen het meest logisch. hWh faciliteert die samenwerking door het uitvoeren van projecten en het opzetten van kenniscentra. Hierbij 
kan onder andere worden gedacht aan het gezamenlijk opstellen van business cases, het aanbesteden van software (zoals Microsoft 365 en 
Oracle), het bouwen van een gegevensknooppunt voor het ontvangen en beschikbaar stellen van data, het ontwikkelen van informatie 
architectuur en het beheren van standaarden. Binnen de primaire sectoren (Watersysteem, Waterketen en Waterveiligheid) worden gezamenlijk 
ideeën ontwikkeld om stappen te zetten op de ladder van de digitale transformatie. 
Vraag 3: Is nog voldoende sturing mogelijk?: Ja, want Vechtstromen kan dat op een aantal manieren doen, namelijk: 
Onze portefeuillehouder heeft zitting in zowel het AB als het DB van hWh 
Onze Secretaris-directeur heeft zitting in de OGT (Opdrachtgeverstafel) en is met de andere 20 secretarissen-directeur verantwoordelijk voor de 
opdrachtverlening aan hWh 
Ambtelijk hebben we zitting in het i-platform, waarin adviezen worden opgesteld voor de OGT-leden en de verschillende stuurgroepen (UO’s) bij 
hWh 
Vraag 4: Is de juridische vorm nog passend?: Ja, hWh is een Gemeenschappelijke regeling, waardoor de 21 waterschappen gezamenlijk de 
eigenaarsrol (AB hWh) vervullen en daarmee sturing kunnen geven op de richting waarin hWh zich dient te ontwikkelen. 

 

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 per 31 december 2021: € 0  
Vreemd vermogen per 31 december 2021: € 13,7 miljoen  
Resultaat over 2021: € 0,14 miljoen 
Begroting 2022: € 8,2 miljoen (excl. COVID-19 bemonsteringen) 
Begroting 2022: € 10,4 miljoen (incl. COVID-19 bemonsteringen) 
Begroting 2023: € 8,2 miljoen (excl. COVID-19 bemonsteringen) 
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Begroting 2023: € 10 miljoen (incl. COVID-19 bemonsteringen) 
 

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

Aandeel Vechtstromen in resultaat over 2022:  
Bijdrage Vechtstromen in begroting 2023: € 2,2 miljoen (26,6%) excl. COVID-19 bemonsteringen 
Bijdrage Vechtstromen in begroting 2023: € 3,0 miljoen 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. 
 

Vragen n.a.v. 
agenderings-
verzoek ‘evaluatie 
verbonden 
partijen’ 

Vraag 1: Dient de partij nog het doel?: Ja, Aqualysis is ons laboratorium, dus een verlengstuk van ons primaire werkproces. Waterschappen 
hebben in het kader van wet- en regelgeving een verplichting om te monitoren op het gebied van waterkwaliteit (chemie en hydrobiologie) 
afvalwater en (Water)bodem. Aqualysis vervult deze taak voor ons. 
Vraag 2: Is de verbonden partij nuttig en noodzakelijk?: Bij de fusie is gekozen om het eigen laboratorium van het waterschap op te laten gaan in 
een gezamenlijk laboratorium van vijf waterschappen onder een gemeenschappelijke regeling. Als verbonden partij voldoet Aqualysis nog steeds 
aan het doel. 
Vraag 3: Is nog voldoende sturing mogelijk?: Ja, via een gemeenschappelijke regeling met vijf andere waterschappen. Elk waterschapsbestuur 
heeft een afvaardiging in het bestuur van Aqualysis. Verder is er een opdrachtgeversoverleg met manager uit de verschillende waterschappen. Via 
het opdrachtgeversoverleg wordt het bestuur geïnformeerd. 
Vraag 4: Is de juridische vorm nog passend?: Momenteel wordt gewerkt aan een strategische herijking. Hierbij wordt gekeken wat er nodig is voor 
het bestaansrecht van Aqualysis voor ongeveer 10 jaar. Zelf uitvoeren is geen optie, de kosten hiervoor zijn enorm. Het is wel als zodanig 
besproken. Er zijn een aantal waterschapslaboratoria in Nederland. Deze labs werken al nou samen met elkaar. Het blijft altijd een onderdeel om 
te blijven monitoren. De laboratoria overleggen ook in een ilowverband. De `vereniging ILOW` is de landelijke organisatie voor afstemming en 
samenwerking tussen de waterschapslaboratoria. Daarnaast is het de belangenbehartiger van de waterschappen als het gaat om 
waterkwaliteitsonderzoek en de daarmee samenhangende landelijke en internationale ontwikkeling van normen, wetten en protocollen. 
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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. 

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 
(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 

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

Bijdrage Vechtstromen begroting 2023 € 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. 
 

Vragen n.a.v. 
agenderings-
verzoek ‘evaluatie 
verbonden 
partijen’ 

Vraag 1: Dient de partij nog het doel?: Ja. 
De EUREGIO-gremia waarin Vechtstromen participeert, bieden nog steeds: 
a. een goed netwerk van onder meer Duitse gemeenten die specifieke watertaken hebben die onze doelen kunnen ondersteunen, met 
name via hun verantwoordelijkheden op het gebied van R.O. klimaatadaptatie en waterkwaliteit; 
b. een prima lobbyplatform voor onze Interreg-projecten. 
 
Vraag 2: Is de verbonden partij nuttig en noodzakelijk?: Ja. 
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De EUREGIO vervult een belangrijke verbindende rol in de grensregio en fungeert ook als kennismakelaar (o.a. energie/waterstof, Interreg-
programma VI: RPM is in hetzelfde gebouw gehuisvest). Vanwege het belang van grensoverschrijdende samenwerking voor Vechtstromen is dit 
lidmaatschap een belangrijke aanvulling op de eigen netwerken die vooral op de waterbeheerders zijn gericht. 
Ook is het Grensoverschrijdende Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) bij de EUREGIO gehuisvest. Het GPRW vormt het loket voor de 
Duitse gemeenten voor de thema’s water en klimaatadaptatie. De relatie met de EUREGIO gaat dus verder dan het lidmaatschap, waarbij beide 
elkaar versterken. 
 
Vraag 3: Is nog voldoende sturing mogelijk?: Ja. 
De facto zijn de leden zelf aan zet om zaken in beweging te krijgen. De EUREGIO ondersteunt leden bij het ontwikkelen van activiteiten voor zover 
die aansluiten bij de speerpunten van de strategie EUREGIO 2030. Ook kunnen leden onderwerpen agenderen. Zo zijn het afgelopen jaar 
kanttekeningen geplaatst bij het organisatiemodel. Dit is opgepakt. Sinds kort wordt binnen de EUREGIO gediscussieerd over het huidige 
EUREGIO-model en de wijze waarop activiteiten worden gefinancierd. Zaken als een meer actieve trekkersrol van de EUREGIO op de (nieuwe) 
speerpunten en de grote afhankelijkheid van subsidies op dit moment spelen daarbij een rol. Tijdspad en gewenste uitkomsten zijn vooralsnog 
onbekend. 
 
Vraag 4: Is de juridische vorm nog passend?: Ja. 
Het huidige model is gebaseerd op het Verdrag van Anholt. Dit verdrag maakt samenwerking tussen Duitse en Nederlandse gemeenten mogelijk. 
Enkele jaren geleden is de vraag gesteld of waterschappen – n.a.v. de lidmaatschappen van Vechtstromen en Rijn en IJssel - wel lid van de 
EUREGIO konden zijn, omdat waterschappen niet expliciet in het verdrag worden genoemd. Een jaar of vier geleden is een traject ingezet om 
waterschappen ook onder het Verdrag van Anholt te laten vallen. In de Permanente Grenswaterencommissie van 26-27 september jl. is aan de 
Nederlandse delegatie medegedeeld, dat drie regeringen van Duitsland (Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en de Bund) akkoord zijn. De formele 
afhandeling ligt nu bij Nederland (ministerie van BZK). 
 

 

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: € 1.932 miljoen (bron halfjaarbericht 2022 stand 30-06-2022) 
Vreemd vermogen: € 89.106 miljoen (bron halfjaarbericht 2022 stand 30-06-2022) 
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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 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. 

Vragen n.a.v. 
agenderings-
verzoek 
‘evaluatie 
verbonden 
partijen’ 

Vraag 1: Dient de partij nog het doel?: Ja, NWB Bank is – samen met BNG Bank – nog steeds de belangrijkste financier van lagere overheden en 
publieke organisaties als woningbouwverenigingen. 
Vraag 2: Is de verbonden partij nuttig en noodzakelijk?: Ja, zie ook ad 1. NWB Bank draagt middels aantrekkelijke financieringsvoorwaarden bij aan 
projecten op het gebied van de energietransitie en (opvangen van) de gevolgen van klimaatverandering. 
Vraag 3: Is nog voldoende sturing mogelijk?: Ja, Vechtstromen heeft – zeker samen met de andere waterschappen – een grote invloed als 
aandeelhouder. Zo is in het verleden met succes gepleit voor een hogere (aanvullende) dividenduitkering, na jaren geen dividend ontvangen te 
hebben in verband met solvabiliteitseisen van de ECB. Hierbij moet altijd de afweging worden gemaakt tussen korte termijn voordelen (hoog 
dividend) versus de belangen op langere termijn (solvabiliteit en continuïteit van NWB bank). 
Vraag 4: Is de juridische vorm nog passend?: Ja, NWB Bank is een betrouwbare bank, die aantrekkelijke financieringsvoorwaarden biedt en qua 
doelbereik goed aansluit bij de doelen van Vechtstromen (zie ook ad 2). 

 

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 
 

Eigen vermogen per 30 juni 2022 (exclusief onverdeeld resultaat) in 2e kwartaalrapportage 2022 van SNB: € 18,9 miljoen 
Vreemd vermogen per 30 juni 2022 in 2e kwartaalrapportage 2022 van SNB: € 30,4 miljoen 
Geprognosticeerde netto-kosten voor aandeelhouders in 2022 in 2e kwartaalrapportage 2022 van SNB: € 24,4 miljoen 
Geprognosticeerd resultaat over 2022 in 2e kwartaalrapportage 2022 van SNB: € -2,8 miljoen 
Netto-kosten voor aandeelhouders in 2023 volgens conceptbudget 2023 van SNB: € 21,3 miljoen 
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Financieel 
belang 
Vechtstromen 
 

Aandeel in eigen vermogen per 30 juni 2022 (exclusief onverdeeld resultaat) in 2e kwartaalrapportage 2022 van SNB: € 2,6 miljoen (13,59%) 
Aandeel in geprognosticeerde netto-kosten voor aandeelhouders in 2022 in 2e kwartaalrapportage 2022 van SNB: € 4,2 miljoen (bij aanlevering van 
ca. 48.500 ton slib)  
Aandeel in geprognosticeerde resultaat over 2022 in 2e kwartaalrapportage 2022 van SNB: € -0,2 miljoen 
Aandeel in netto-kosten voor aandeelhouders in 2023 volgens conceptbudget 2023 van SNB: € 4,0 miljoen (bij aanlevering van 50.000 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. 
 

Vragen n.a.v. 
agenderings-
verzoek 
‘evaluatie 
verbonden 
partijen’ 

Vraag 1: Dient de partij nog het doel?: Ja, met het aandeelhouderschap is een duurzame slibverwerking gecreëerd wat het publieke belang dient. 
Als aandeelhouder van SNB is Vechtstromen min of meer continu verzekert dat ons zuiveringsslib kan worden verwerkt. Tegen een tarief lager dan 
de marktprijs. De verwerking is vanuit milieuhygiënisch oogpunt een goede oplossing. 
Vraag 2: Is de verbonden partij nuttig en noodzakelijk?: Er is geen sprake van een gewijzigde opvatting over de rol en positie van het waterschap 
Vechtstromen als het gaat om het eindverwerken van zuiveringsslib.  
De samenwerking in SNB geeft ook mogelijkheden om meer uit de eindverwerking van het zuiveringsslib te halen. Denk aan de voorgenomen 
centrale fosfaat terugwinning. Wel is misschien de opvatting gewijzigd wat betreft de duurzaamheid van de verwerking door SNB als het gaat om de 
vervoersbewegingen. Maar dan geldt dat er geen alternatief in de regio voorhanden is, aandeelouderschap goedkoper is dan verwerking door de 
markt en dat uittreden ook kosten met zich brengt (zie de volgende vraag). 
Vraag 3: Is nog voldoende sturing mogelijk?: Vanuit de vertegenwoordiging in de AvA van SNB kan het waterschap Vechtstromen sturing aan SNB 
geven omdat de aandeelhouders over de belangrijke bestuursbesluiten gaan. In het jaarverslag 2021 van SNB is hierover het volgende opgenomen: 
“De aandelen van de vennootschap zijn geplaatst bij vijf waterschappen. De Algemene Vergadering besluit over voorstellen tot goedkeuring van 
strategische keuzes, de jaarlijkse taakstellende begroting, investeringen en financiering. Daarnaast benoemt de Algemene Vergadering de Directie en 
de leden van de Raad van Commissarissen die onafhankelijk zijn. Tot slot stelt de Algemene Vergadering de jaarlijkse begroting en het jaarverslag 
vast.” 
Vraag 4: Is de juridische vorm nog passend?: Op dit moment is er geen aanleiding te concluderen dat de huidige vorm niet het juiste middel is.  

 

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 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.  
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Financiële 
situatie 
verbonden 
partij 

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

Financieel 
belang 
Vechtstromen 

Voor 2022 bedraagt het uit te keren dividend waarschijnlijk € 952.000 (financieel plan 2022). 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. 

Vragen n.a.v. 
agenderings-
verzoek 
‘evaluatie 
verbonden 
partijen’ 

Vraag 1: Dient de partij nog het doel?: Ja. De Puurwaterfabriek is gebouwd en NieuWater BV is opgericht om de NAM van water te voorzien zonder 
daarvoor gebruik te hoeven maken van drinkwater of grond- en oppervlaktewater zodat de waterhuishouding in zuid Drenthe niet in gevaar komt. 
Vraag 2: Is de verbonden partij nuttig en noodzakelijk?: Ja. De Puurwaterfabriek functioneert zeer goed en blijkt uitstekend in staat op effectieve en 
efficiënte wijze middels het zuiveren van afvalwater te kunnen voorzien in de waterbehoefte van de NAM, hetgeen ten goede komt aan de 
waterhuishouding van Drenthe. 
Vraag 3: Is nog voldoende sturing mogelijk?: Ja. Vechtstromen is inmiddels 100% aandeelhouder en kan in die rol voldoende sturing geven op 
hoofdlijnen, bijvoorbeeld door de goedkeuring van financieel plan, jaarverslag en accountantscontrole, maar ook in bredere zin. De dagelijkse leiding 
wordt overgelaten aan de statutair directeur. 
Vraag 4: Is de juridische vorm nog passend?: De gekozen rechtsvorm, een Besloten Vennootschap, is nog steeds de juiste vorm. Hiermee wordt het 
waterschap afgeschermd van projectmatige en bedrijfsmatige risico’s en wordt de bedrijfsvoering duidelijk gescheiden van de andere rollen die het 
waterschap heeft.  

 

Stichting Bodembeheer Schoonebeek, Emmen 

Rechtsvorm Stichting 
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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. 
 

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) 
 

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. 
 

Vragen n.a.v. 
agenderings-
verzoek 
‘evaluatie 
verbonden 
partijen’ 

Vraag 1: Dient de partij nog het doel?: De stichting is opgericht om de gezondheidsrisico’s weg te nemen en te zorgen dat de bodem voldoet aan de 
(landbouwkundige) normen. Daarnaast moet de stichting de belemmeringen wegnemen die een vrije verkoop/uitruil van landbouwpercelen 
tegenhouden. Met onder andere het doel om de grondmobiliteit in het gebied te verbeteren. Dit doel is er nog steeds, hoewel de meeste wijken 
inmiddels wel zijn aangepakt. 
Vraag 2: Is de verbonden partij nuttig en noodzakelijk?: De stichting voorziet nog steeds in het aanvankelijke doel. Of de werkwijze van de stichting 
nog steeds de meest efficiënte en nuttige is, is onderwerp van gesprek in de stichting en in de Raad van Toezicht. Mogelijk kunnen kosten worden 
bespaard door de uitvoering van werkzaamheden van de stichting onder te brengen bij de RUD met als opdrachtgever de gemeente (Emmen). 
Vraag 3: Is nog voldoende sturing mogelijk?: Ja. Door zijn plek in de Raad van Toezicht is deze mogelijkheid er 
Vraag 4: Is de juridische vorm nog passend?: Zie antwoord bij vraag 2. 

 

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Amersfoort 

Rechtsvorm Stichting 
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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 

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

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 2022 
waarschijnlijk neer op € 450.000 (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. 
 

Vragen n.a.v. 
agenderings-
verzoek 
‘evaluatie 
verbonden 
partijen’ 

Vraag 1: Dient de partij nog het doel?: Ja. Het doel van STOWA was en is om voor alle waterschappen onderzoek te doen naar opgaven, oplossingen 
en technieken die een bijdrage kunnen leveren aan alle waterschappen. Dat doet ze nog steeds en naar volle tevredenheid van alle waterschappen.  
Vraag 2: Is de verbonden partij nuttig en noodzakelijk?: Ja. Door het bundelen van de middelen gebeurt dat een stuk efficiënter en effectiever dan 
als het waterschap dat zelf zou moeten doen. 
Vraag 3: Is nog voldoende sturing mogelijk?: Waterschap Vechtstromen zit op dit moment niet in het bestuur. De vertegenwoordiging in het bestuur 
geschiedt in termijn door verschillende waterschappen. Andere waterschappen houden op dit moment dus mede namens waterschap Vechtstromen 
toezicht. 
Vraag 4: Is de juridische vorm nog passend?: Ja. STOWA is een stichting met een stichtingsbestuur waarin de waterschappen vertegenwoordigd zijn. 
De stichtingsvorm is een gangbare vorm voor een gezamenlijke kennisinstelling als de STOWA. 

 

 

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. 
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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  
 

Financieel 
belang 
Vechtstromen 

Contributie 2023:  € 522.498 
Compensatie financieringstekort: € 6.687 
Bijdrage SIKB:   € 5.000 
Bijdrage Het Waterschap:  € 6.667 
Bijdrage Bever- en Muskusratten: € 146.659 
Totale bijdrage 2022:  € 621.019 
Bijdrage t.o.v. totaal: 4,3% 

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. 

Vragen n.a.v. 
agenderings-
verzoek 
‘evaluatie 
verbonden 
partijen’ 

Vraag 1: Dient de partij nog het doel?: Ja, de unie is de koepelorganisatie van de waterschappen en behartigt de collectieve belangen van de 
waterschappen  
Vraag 2: Is de verbonden partij nuttig en noodzakelijk?: Ja, de dynamiek op het Haagse speelveld is door de veelheid aan crises en transities van dien 
aard dat een krachtige koepelorganisatie een voorwaarde is om het waterschapsbelang aan de vele ambtelijke en bestuurlijke overlegtafels onder de 
aandacht te brengen. Dit zal nog geruime tijd zo blijven. De voornemens uit het coalitieakkoord moeten concreet gemaakt worden en juist in die 
concretiseringsslag is het zaak gehoord te worden.  
Vraag 3: Is nog voldoende sturing mogelijk?: Ja, via de reguliere afstemmingsporen is er toereikende ambtelijke en bestuurlijke inbreng mogelijk 
vanuit Vechtstromen. Positieve ontwikkeling daarbij is de wijze waarop de unie steeds meer pogingen onderneemt om op basis van de benodigde 
integraliteit de juiste gremia te betrekken om tot een weloverwogen standpuntbepaling te komen. 
Vraag 4: Is de juridische vorm nog passend?: Ja, de juridische vorm van een vereniging is vanuit ons belang geredeneerd nog steeds een geschikte 
vorm. 

 

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. 
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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: € 126.799,-. Dit bedrag is toegevoegd aan de overige reserve. 
Omvang begroting 2023 is op dit moment (27 augustus 2022) nog niet bekend. 
 

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. 
 

Vragen n.a.v. 
agenderings-
verzoek 
‘evaluatie 
verbonden 
partijen’ 

Vraag 1: Dient de partij nog het doel?: Ja, want het oorspronkelijke doel van de Vwvw is niet gewijzigd. 
Vraag 2: Is de verbonden partij nuttig en noodzakelijk?: Ja, de vereniging behartigt de belangen van de werkgevers. Juist het feit dat dit een 
gezamenlijke vereniging is en we dus gezamenlijke arbeidsvoorwaarden hebben maakt dat we een goede positie hebben op de arbeidsmarkt. 
Daarnaast is de vereniging partij in de onderlingen met de vakbonden over afspraken over onze cao. 
Vraag 3: Is nog voldoende sturing mogelijk?: Ja, we hebben een stem in de regiegroep van de vereniging en vanuit HRM hebben we zitting in de 
adviescommissie van de vereniging. 
Vraag 4: Is de juridische vorm nog passend?: Ja, we zijn samen met de waterschappen en gelieerde partijen lid van de vereniging waardoor er veel 
onderlinge verbinding is.  
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De missie van de ambtelijke organisatie komt 1 op 1 overeen met die van het bestuur. Samen creëren we een aantrekkelijke leefomgeving door te werken aan veilig, 

voldoende en schoon water. De betrokkenheid en het vakmanschap van onze organisatie en de mensen die daar werken is onze grote kracht. Om het werk en de 

werkwijze snel en permanent aan te kunnen passen aan de opgaven van deze tijd is het nodig dat het strategisch vermogen en de realisatiekracht van de organisatie wordt 

versterkt. Helemaal nu het investeringskader fors is opgehoogd. Dit vraagt naast het introduceren van nieuwe competenties in de organisatie ook een groei van het aantal 

medewerkers in de organisatie. Dit noemen we de schaalsprong. Alleen dan is het mogelijk om de bestuurlijke ambities te realiseren met een gezonde werkdruk en ruimte 

om nieuwe ontwikkelingen te verkennen en te vertalen naar de effecten op de werkzaamheden van het waterschap. 

De krapte op de arbeidsmarkt raakt ook onze organisatie. Tot op heden zijn wij in staat geweest om bijna alle vacatures met kwalitatief hoogwaardige nieuwe collega's in 

te kunnen vullen. Wel merken we dat met name het aantal kandidaten voor specialistisch werk, en dan met name binnen de technische (advies) functies, steeds kleiner 

wordt. En naast de gevolgen voor nieuwe instroom merken we ook dat door de krapte op de arbeidsmarkt het binden en boeien van zittende medewerkers een vraagstuk 

op zich is. Met het ontwikkelen van een concern breed opleidingsplan, het aantrekken van stagairs, trainees en young professionals en het bieden van de mogelijkheid om 

jezelf te ontwikkelen in een talentprogramma willen wij anticiperen op deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Aandacht voor de introductie van nieuwe medewerkers in 

onze organisatie (on-boarding), zeker in tijden waar flexibel en hybride werken de standaard is, maakt daar ook onderdeel van uit.  

In de paragraaf bedrijfsvoering wordt inzichtelijk gemaakt hoe de personeelskosten en toegerekende overheadkosten zich ontwikkelen ten opzichte van het voorgaande 

jaar. 

Hierbij wordt aangegeven wat het financiële effect van deze ontwikkelingen op programmaniveau is. Onder toegerekende overheadkosten verstaan we de verzameling van 

algemene kosten die het waterschap maakt om het werk te faciliteren. De in deze paragraaf opgenomen overzichten maken integraal onderdeel uit van de netto-kosten 

per programma (zie de programmahoofdstukken). Daarnaast wordt in deze paragraaf de stand van zaken met betrekking tot de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) en de Informatiebeveiliging en -beheer toegelicht. 

Doorbelaste kosten per programma 
In onderstaande tabellen wordt op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt welke kostencomponenten er zijn bij de doorbelasting van overhead- en personeelskosten en wat het 

aandeel hiervan is per programma. In totaal gaat het om ongeveer 1/3e deel van de gehele exploitatiebegroting. 

Personeelskosten en overhead 
(bedragen in duizenden €) 

B 2022 B 2023 

Personeelsbudgetten teams/eenheden 43.497 45.433 

Geactiveerde kosten - 7.694 - 8.645 

Toegerekende overhead 15.244 17.304 

Totaal aan programma’s toegerekende kosten 51.047 54.092 
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Personeelskosten en overhead per programma 
(bedragen in duizenden €) 

B 2022 B 2023 

Programma 1 18.945 20.224 

Programma 2 12.827 13.634 

Programma 3 19.275 20.234 

Totaal 51.047 54.092 

 

Toelichting 

De decentrale personeelsbudgetten (€ 45,4 miljoen) bestaan onder andere uit het saldo van de salariskosten en sociale lasten, overige personeelskosten (reiskosten, 

jubilea, opleidingskosten, etc.), inhuurbudgetten en personeelsbaten (bijv. detacheringsopbrengsten) die zijn begroot op teamniveau. De formatie van alle teams bedraagt 

in 2023: 497 fte (2022: 484 fte). De stijging qua kosten ten opzichte van 2022 wordt met name veroorzaakt door verwachte loonontwikkelingen en het ophogen van de 

formatie. De formatie is onder andere opgehoogd als gevolg van een toename in het investeringsvolume zoals opgenomen in de afgelopen MJV's. Dit vraagt om meer inzet 

vanuit zowel het primaire proces als de ondersteunende teams. In de MJV 2023-2032 is het investeringskader verder uitgebreid, inclusief het reserveren van een budget 

voor de schaalsprong. Daarmee zal naar verwachting in de toekomst de formatie van de organisatie verder uitbreiden om invulling te kunnen even aan de taken en 

opgaven waar we voor staan in de komende jaren.  

De geactiveerde lasten (€ 8,6 miljoen) betreffen het deel van de personeelsbudgetten dat op basis van een urenraming wordt toegerekend aan de investeringsbudgetten 

van programma 1 en programma 2. Deze kosten worden niet toegerekend aan het huidige exploitatiejaar, maar komen in de toekomstige jaren als kapitaallasten terug in 

de begroting. In 2023 worden 93.533 uren (2022: 86.984 uren) toegerekend aan investeringen (ongeveer: 66 fte). De stijging van de geactiveerde lasten ten opzichte van 

2022 wordt veroorzaakt door een hoger aantal te activeren uren en doordat de uurtarieven op basis waarvan wordt doorbelast aan de investeringen is gestegen.  

Onder toegerekende overheadkosten (€ 17,3 miljoen) verstaan we de verzameling van algemene kosten die nodig zijn om het werk te faciliteren. Het gaat hier onder 

andere om centrale directie en centrale personeelsbudgetten, kosten voor huisvesting, interne faciliteiten en ict/ automatisering. Deze kosten worden op basis van de 

vastgestelde formatiebegroting toegerekend aan de verschillende teams. De stijging van de toegerekende overhead ten opzichte van 2022 wordt onder andere veroorzaakt 

door indexatie, hogere gasprijzen, extra kosten voor het vervangen van het financiële systeem en een hogere bijdrage aan het waterschapshuis voor de projecten waaraan 

wij deelnemen.  

Privacy persoonsgegevens: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Waterschap Vechtstromen is wettelijk verplicht te voldoen aan de Europese privacyregels op grond van de AVG. Daarnaast zijn we als organisatie intrinsiek gemotiveerd 

om het doel van deze wet, zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, na te streven. Burgers, agrariërs, ondernemers en medewerkers (betrokkenen) kunnen rekenen op 

voldoende bescherming van hun privacy wanneer zij gegevens verstrekken aan Waterschap Vechtstromen.  
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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.  

De AVG kent een aantal basisvereisten waaraan binnen onze organisatie in de afgelopen jaren invulling is gegeven. Zo is er een Functionaris Gegevensbescherming 

aangesteld, wordt er een verwerkingsregister bijgehouden, worden verwerkersovereenkomsten afgesloten met derden en zijn AVG-procesbeschrijvingen 

geïmplementeerd. Daarnaast werken wij samen met andere waterschappen in het Waterschapshuis en dragen wij in dat verband ons steentje bij aan het gezamenlijk 

oppakken van privacy issues die binnen alle waterschappen spelen. 

In 2023 worden onder andere aanbevelingen uit de in 2022 uitgevoerde sectorale privacy audit ingepland die nodig zijn om door te groeien in volwassenheidsniveau. Eind 

2023 volgt opnieuw een externe audit binnen de sector. Om invulling te geven aan de aanbevelingen en de beoogde doorontwikkeling van privacy thema's zijn in de 

begroting middelen beschikbaar gesteld. Daarmee wordt een Privacy Officer aangesteld om mee handen en voeten te geven aan het verder inbedden van de AVG in onze 

organisatie. Het professionaliseren van de plan-do-check-act-cyclus rondom privacy, in relatie met informatieveiligheid, zal daarin één van de speerpunten zijn. 

Informatiebeveiliging 

Het dagelijks bestuur heeft in 2021 een nieuw informatieveiligheidsbeleid en een ambitie voor de organisatieontwikkeling op dit gebied vastgesteld. In het 

informatieveiligheidsbeleid zijn het belang, het toepassingsgebied en de risico-strategie vastgesteld voor ons waterschap. De risicostrategie is vastgesteld als "risico-

neutraal". Dat betekent dat er dusdanige beveiligingsmaatregelen worden genomen dat dreigingen niet meer voor kunnen komen of wanneer dit toch gebeurt de schade 

als gevolg hiervan geminimaliseerd is. De meeste maatregelen die een risico neutrale organisatie neemt op het gebied van informatieveiligheid zijn een combinatie van 

preventieve-, detectieve- en repressieve maatregelen. Daarbij proberen wij een balans te vinden tussen (ingeschatte) bedreigingen en risico's enerzijds en anderzijds de 

risico beperkende maatregelen en de daaraan gepaarde kosten en werkbaarheid. De ambitie voor de organisatieontwikkeling is om onze organisatie in het 

volwassenheidsmodel van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy (CIP) te laten groeien naar volwassenheidsniveau 4 "Voorspelbaar". We werken hier 

stapsgewijs naar toe aan de hand van realistische (jaar-)plannen. In navolging van de BIO audit begin 2022, voeren we in het najaar 2022 en begin 2023 een self audit uit en 

daarna stellen we op basis daarvan een verder jaarplan op voor verder ontwikkeling in 2023, 

Informatiebeheer 

Vanuit de Archiefwet en ook vanuit het archiefbesluit 2014 van waterschap Vechtstromen is de verplichting om eens per jaar te rapporteren over de stand van zaken 

rondom het Informatiebeheer. Deze verantwoording vindt plaats bij het jaarverslag. In de programmabegroting kijken we vooruit naar de belangrijkste ontwikkelingen op 

het gebied van informatiebeheer.  

De implementatie van de Wet Open Overheid en aanverwante wetgeving, waaronder de ingang van de Archiefwet in de loop van 2023, op het gebied van digitalisering 

binnen de overheid maakt dat het waterschap hier op in moet spelen. De implementatie van deze wetgeving, maar ook de (waarschijnlijke) invoering van de 

Omgevingswet per 1-1-2023 zal de nodige aanpassingen in werkwijze maar ook gedrag vragen in de organisatie. Om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de eisen op 

het gebied van informatiebeheer is in 2022 een traject opgestart om het bestaande Document Management Systeem (DMS) te vervangen. De aanbesteding, selectie, 

implementatie en ingebruikname zal in 2023 plaatsvinden.  
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In het kader van het kwaliteitssysteem worden medewerkers van het team Informatiebeheer getraind en worden verkenningen gedaan om op slimme wijze meer/betere 

controles te verrichten op het informatiebeheer.  
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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 2023. 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 leidt met de meeste 
recente raming van het BBP voor 2022 tot een maximaal EMU-tekort van € 496,9 miljoen (voor alle waterschappen tezamen) in dat jaar. Dit bedrag is met de vastgestelde 
verdeelsleutel van de ‘geraamde netto-exploitatiekosten van het voorgaande jaar’ (2022 dus) verdeeld over de waterschappen. Voor Vechtstromen leidt dit in 2023 tot een 
referentiewaarde van € 21,4 miljoen.  

  
Het EMU-tekort is tevens de graadmeter voor de jaarlijkse mutatie van de absolute schuld van het waterschap. In absolute zin is sprake van een steeds verder oplopende 
schuld, terwijl in relatieve zin (schuld t.o.v. belastingopbrengsten) de schuld zich stabiliseert rond de 350% a 360%.  

  
Uit de hiernavolgende tabel blijkt voor 2023 een EMU-tekort van € 21,9 miljoen. Hiermee wordt de referentiewaarde van € 21,4 miljoen met € 0,5 miljoen overschreden. 
Vanwege de extra investeringsopgave zoals besloten bij de MJV 2023-2032, zullen vanaf 2024 de EMU tekorten verder oplopen en de referentiewaarden voor die jaren 
overschrijden. Naast het feit dat de netto schuld in absolute zin hierdoor verder oploopt, zijn hier geen directe consequenties aan verbonden. 
 
EMU-saldo 

  Omschrijving JR 2021 B 2022 BVR 2022 B 2023 2024 2025 2026   

  (bedragen in duizenden euro's)   

  EMU-exploitatiesaldo                 

     Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 7.007  -2.393  -78  -4.174  -419  883  1.343    

  Invloed investeringen                 

     Bruto-investeringsuitgaven  -54.838  -66.209  -54.556  -64.506  -71.929  -84.921  -86.183    

     Strategische grondaankopen 0  -750  -1.111  -750  -750  -750  -750    

     Investeringssubsidies 7.714  10.402  6.493  11.410  6.435  3.993  3.863    

  

   Verkoop materiële en immateriële vaste 

activa 
2.305  0  294  0  0  0  0    

     Afschrijvingen 35.873  35.093  34.770  35.977  39.405  41.438  43.329    

  Invloed voorzieningen                 

 5.11 EMU-saldo 
 

 5.11 EMU-saldo 
 

 5.11 EMU-saldo 
 

 5.11 EMU-saldo 
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   Toevoegingen aan voorzieningen t.l.v. 

exploitatie 
0  459  55  350  355  354  353    

  

   Onttrekkingen aan voorzieningen t.g.v. 

exploitatie 
-554  0  -201  0  0  0  0    

     Betalingen rechtstreeks uit voorzieningen -1.121  -906  -1.333  -437  -295  -247  -212    

  Invloed reserves 0  0  0  0  0  0  0    

  Deelnemingen en aandelen -8.728  0  0  0  0  0  0    

  EMU-saldo -12.342  -24.304  -15.667  -22.130  -27.198  -39.250  -38.257    

  Referentiewaarde -17.500  -19.600  -19.600  -21.400  -21.600  -21.800  -22.100    

  Verschil EMU-saldo en Referentiewaarde 5.158  -4.704  3.933  -730  -5.598  -17.450  -16.157    

 

De hiervoor vermelde EMU saldi werken door in de ontwikkeling van netto-schuld. In onderstaande grafiek is dit verder inzichtelijk gemaakt.  
In deze begroting 2023-2026 is sprake van een stijging van de netto schuld naar € 538 miljoen in 2024, waarna deze in 2025 en 2026 verder zal stijgen naar respectievelijk € 
577 miljoen en € 614 miljoen. 
 
   Ontwikkeling netto-schuld 
   ( bedragen in miljoenen euro’s) 
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Naast de absolute netto-schuld is ook de relatieve netto-schuld van belang. Dit is de absolute netto-schuld uitgedrukt in een percentage van de waterschapsbelastingen in 
een jaar. Ondanks een steeds hogere netto-schuld in absolute zin (vanwege de extra investeringen zoals besloten bij de MJV 2023-2032), stabiliseert de netto schuld in 
relatieve zin zich in de komende jaren rond de 350% a 360%. Dit komt doordat de opbrengst uit hoofde van de waterschapsbelastingen in de komende jaren naar 
verhouding ongeveer net zo snel zal stijgen als de netto schuld in absolute zin. 
 
 

Ontwikkeling relatieve netto-schuld 
 

(netto-schuld in % van de waterschapsbelastingen) 
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De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden en verplicht een bestuursorgaan tot actieve openbaarmaking van informatie. Op grond van artikel 3.5 

(van de Woo) is een bestuursorgaan verplicht om jaarlijks in de begroting en de verantwoording aandacht te besteden aan de beleidsvoornemens en uitvoering van de 

Woo. In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen een kwalitatieve beschrijving gegeven van de activiteiten die worden uitgevoerd in 2023 op de thema’s actieve en passieve 

openbaarmaking en verbetering van de informatiehuishouding. 

1) Actieve openbaarmaking voor de verplichte categorieën documenten (artikel 3.3 Woo) 

Onder actieve openbaarmaking verstaan we de activiteiten die vanuit het waterschap worden ondernomen om de wettelijk verplichte informatie actief openbaar te maken 

en daarnaast een inspanningsverplichting om andere informatie (buiten de verplichte categorieën) op eigen initiatief openbaar te maken. In 2023 worden vanuit de verplichte 

categorieën de volgende gegevens gepubliceerd conform de wettelijke eisen: 

 Bereikbaarheidsgegevens van het waterschap op de website  

 Vergaderstukken van ons algemeen bestuur 

 Woo-verzoeken, inclusief de schriftelijke beslissingen op die verzoeken en de daarbij verstrekte informatie 
 

2) De inspanningsverplichting tot openbaarmaking voor andere documenten dan de verplichte categorieën (artikel 3.1 Woo)  

Ten aanzien van de inspanningsverplichting om andere informatie actief openbaar te maken moet eerst helder worden welke ambitie Vechtstromen daartoe heeft. Dat zal 

in afstemming met bestuur en management worden bepaald.  

3) Verplicht platform voor actieve openbaarmaking (artikel 3.3.b Woo) 

De openbaarmaking van de in de artikelen 3.3 en 3.3a genoemde documenten geschiedt elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze via het landelijke Platform Open 

Overheidsinformatie (PLOOI), een door het ministerie van BZK ontwikkeld platform voor actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. Van PLOOI kan ook gebruik 

worden gemaakt bij openbaarmaking op grond van artikel 3.1 Woo, maar dat is geen verplichting. Het doel van artikel 3.3b Woo is dat als alle bestuursorganen gebruik 

maken van PLOOI een volledig overzicht ontstaat van alle verplicht actief openbaar gemaakte documenten. Ten aanzien van de aansluiting op Plooi volgen we de lijn van de 

Unie van Waterschappen. 

 4) Passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek; hoofdstuk 4 Woo) 

Onder passieve openbaarmaking verstaan we het openbaar maken van informatie naar aanleiding van een verzoek uit de samenleving. We houden daarmee rekening met 

het anonimiseren van persoonsgegevens en wettelijke uitzonderingen.  

5) De informatiehuishouding (Hoofdstuk 6 Woo) 

Voor de verbetering van de informatiehuishouding worden in 2023 de volgende activiteiten gerealiseerd: 
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 Communicatie, begeleiding medewerkers; In 2023 wordt voorlichting gegeven om medewerkers bewust te maken van de Woo, hun rol hierin en welke 
ondersteuning ze kunnen verwachten.  

 Archivering; Het goed opslaan van verschillende vormen van informatie is essentieel voor openbaarmaking van informatie. Daarom worden in 2023 medewerkers 
begeleid in het goed archiveren van informatie in onze daarvoor bestemde systemen.  

 Systemen en procedures; In 2023 zal gewerkt worden aan verdere optimalisatie van systemen en procedures. Beleid en werkafspraken op het gebied van de 
informatiehuishouding en informatievoorziening worden geactualiseerd.  

  

6) Aanstelling en het in dienst hebben van een Woo-contactpersoon (artikel 4.7 Woo) 

De Woo schrijft voor dat ieder bestuursorgaan één of meer contactpersonen heeft om vragen van burgers te beantwoorden over de beschikbaarheid van publieke informatie. 

Per 1 mei 2022 is bij waterschap Vechtstromen een Woo- contactpersoon aangewezen. 
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In het Waterschapsbesluit is voorgeschreven dat de begroting dient te worden gepresenteerd naar programma’s, kostendragers en naar kosten- en opbrengstensoorten. 

Voor Vechtstromen gelden als kostendragers: "Watersysteembeheer" en "Zuiveringsbeheer". Omdat de netto-kosten van het waterschap via de opbrengsten van 

belastingheffing worden gedekt, dienen de netto-kosten aan deze kostendragers te worden toegerekend. 
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Begroting naar programma's  

Programma 1 Watersysteem               JR 2021   B 2022 
(primitief)  

 B 2022 
(na 2e 

wijzig.)  

 B 2023  2024 2025 2026   

(bedragen in duizenden euro's) 

Watersysteem                 

Netto-kosten programma's (exclusief reservemutaties) 57.034 60.995 62.439 63.752 66.120 69.167 72.166   

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

Onttrekkingen aan reserves (binnen programma's) -110 -75 -75 -75 0 0 0   

Totaal Watersysteem 56.924 60.920 62.364 63.677 66.120 69.167 72.166   

         

Programma 2 Waterketen              JR 2021   B 2022 
(primitief)  

 B 2022 
(na 2e 

wijzig.)  

 B 2023  2024 2025 2026   

(bedragen in duizenden euro's) 

Waterketen                 

Netto-kosten programma's (exclusief reservemutaties) 48.490 49.987 51.746 55.414 60.064 63.143 68.145   

Toevoegingen aan reserves (binnen programma's) 687 112 112 0 500 500 500   

Onttrekkingen aan reserves (binnen programma's) -1.340 0 0 -141 -287 -289 -83   

Totaal Waterketen 47.837 50.099 51.858 55.273 60.277 63.354 68.562   

         

Programma 3 Besturen en organiseren              JR 2021   B 2022 
(primitief)  

 B 2022 
(na 2e 

wijzig.)  

 B 2023  2024 2025 2026   

(bedragen in duizenden euro's) 

Besturen en Organiseren                 

Netto-kosten programma's (exclusief reservemutaties) 25.627 29.339 30.497 33.621 32.080 32.956 33.825   

Onttrekkingen aan reserves (binnen programma's) -500 -925 -1.505 -1.575 -350 0 0   

Totaal Besturen en Organiseren 25.127 28.414 28.992 32.046 31.730 32.956 33.825   

         

 6.1 Begroting naar programma’s 
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Totaal programma's 129.888 139.433 143.214 150.996 158.127 165.477 174.553   

         

Centraal  JR 2021   B 2022 
(primitief)  

 B 2022 
(na 2e 

wijzig.)  

 B 2023  2024 2025 2026   

(bedragen in duizenden euro's) 

Centraal                 

Bruto belastingopbrengsten (exclusief kwijtschelding) 135.842  138.502  142.001  148.333  158.407  168.013  177.903    

Kwijtscheldingen en oninbaar -4.088  -5.074  -4.733  -5.284  -5.668  -6.074  -6.538    

Ontvangen dividend 6.664  4.500  7.336  5.956  5.974  5.994  6.014    

Onvoorzien centraal 0  0  0  -300  -700  -1.200  -1.900    

Toevoegingen aan reserves (buiten programma's) -18.213  -8.542  -19.257  -14.817  -10.362  -10.732  -11.102    

Onttrekkingen aan reserves (buiten programma's) 15.950  10.047  17.867  17.108  10.476  9.476  10.176    

Totaal Centraal 136.155  139.433  143.214  150.996  158.127  165.477  174.553    

         

Eindtotaal -6.267  0  0  0  0  0  0    
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Begroting naar kostendragers             

Begroting  B 2022 B 2022 B 2022 B 2023 B 2023 B 2023 

(bedragen in duizenden euro's) Watersysteem-
beheer  

Zuiverings-
beheer  

Totaal  
Watersysteem-

beheer  
Zuiverings-

beheer  
Totaal  

Netto-kosten programma's (exclusief reservemutaties) 75.709 64.611 140.320 80.473 72.406 152.879 

Toevoegingen aan reserves (binnen programma's) 0 113 113 0 0 0 

Onttrekkingen aan reserves (binnen programma's) -537 -463 -1.000 -909 -974 -1.883 

Netto-kosten programma's 75.172 64.261 139.433 79.564 71.432 150.996 

Kwijtschelding en oninbaar 2.196 2.878 5.074 2.208 3.076 5.284 

Dividenden -2.250 -2.250 -4.500 -2.978 -2.978 -5.956 

Bruto belastingopbrengsten (exclusief kwijtschelding) -75.281 -63.221 -138.502 -77.799 -70.534 -148.333 

Onvoorzien centraal 0 0 0 150 150 300 

Toevoegingen aan reserves (buiten programma's) 4.271 4.271 8.542 7.409 7.408 14.817 

Onttrekkingen aan reserves (buiten programma's) -4.108 -5.939 -10.047 -8.554 -8.554 -17.108 

Nog te bestemmen resultaat 0 0 0 0 0 0 

              

Resultaat (exclusief reservemutaties) -374 -2.018 -2.392 -2.054 -2.120 -4.174 

- 
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Begroting naar kosten- en opbrengstensoorten               

Begroting naar kostensoorten JR 2021  B 2022 B 2022 B 2023 2024 2025 2026 

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

wijziging)  

      

Rente en afschrijvingen 43.714 43.231 42.983 45.035 49.565 53.621 57.760 

Personeelslasten 45.851 48.805 50.603 53.070 54.559 57.123 58.614 

Goederen en diensten van derden 45.409 50.237 54.634 58.231 58.901 60.262 61.809 

Bijdragen aan derden 9.906 9.531 10.193 9.465 9.107 8.751 9.494 

Toevoegingen aan voorzieningen 364 1.139 581 1.070 1.115 1.312 1.209 

Onvoorzien 0 602 603 936 1.348 1.859 2.571 

Totaal lasten 145.244 153.545 159.597 167.807 174.595 182.928 191.457 

Toevoegingen aan reserves 18.900 8.655 19.369 14.817 10.862 11.232 11.602 

Totaal bruto-lasten 164.144 162.200 178.966 182.624 185.457 194.160 203.059 

                

Begroting naar opbrengstensoorten JR 2021  B 2022 B 2022 B 2023 2024 2025 2026 

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

wijziging)  

      

Financiële baten 6.681 4.500 7.351 5.956 5.974 5.994 6.014 

Personeelsbaten 595 437 694 468 479 491 503 

Goederen en diensten aan derden 3.623 2.293 3.322 3.296 3.776 3.764 3.753 

Bijdragen van derden 1.367 2.121 2.226 1.500 1.525 1.613 817 

Waterschapsbelasting 132.118 134.108 137.794 143.769 153.504 162.750 172.223 

Onttrekkingen aan voorzieningen (vrijval) 554 0 201 0 0 0 0 

Geactiveerde lasten 7.313 7.694 7.931 8.644 8.918 9.199 9.490 

Totaal baten 152.251 151.153 159.519 163.633 174.176 183.811 192.800 

Onttrekkingen aan reserves 18.160 11.047 19.447 18.991 11.281 10.349 10.259 

Totaal bruto-baten 170.411 162.200 178.966 182.624 185.457 194.160 203.059 

 6.3 Begroting naar kosten- en opbrengstensoorten 
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In deze paragraaf wordt voor afwijkingen groter dan € 0,15 miljoen per kosten-/opbrengstensoort de absolute en relatieve verandering ten opzichte van de 
primitieve begroting weergegeven en toegelicht. 
Kosten 

Kapitaallasten (+ € 1,80 miljoen; + 4,2 %) 

De stijging ontstaat door een stijging in de rentekosten van € 0,92 miljoen, voornamelijk veroorzaakt door stijgende rentestanden. Daarnaast ontstaat het 

verschil door een stijging in de afschrijvingslaten van € 0,88 miljoen.  

Personeelslasten  (+ € 4,27 miljoen; + 8,7 %) 

De stijging van de personeelslasten wordt veroorzaakt door een indexatie van 5,3% bestaande uit drie elementen: 

1. Doorwerking van de Cao-afspraken 2022 die hoger waren dan oorspronkelijk in 2022 geraamd: 1,25% 
2. Inschatting CAO 2023 (o.b.v. ‘loonvoet sector overheid’ cf. CPB): 3,0% 
3. Als gevolg van de jaarlijkse ontwikkeling van periodieken voor medewerkers die nog niet in het maximum van de loonschaal zitten: 1% 

 

Daarnaast is de formatie in 2023 t.o.v. 2022 uitgebreid onder andere als gevolg van een toename in het investeringsvolume zoals opgenomen in de 

afgelopen MJV's. Dit vraagt om meer inzet vanuit zowel het primaire proces als de ondersteunende teams. En in de MJV 2023-2032 is een budget van € 1 

miljoen begroot voor het invulling geven aan de ‘schaalsprong’.  

Goederen en diensten van derden (+ € 7,99 miljoen ; + 15,9 %) 

In algemene zin is sprake geweest van een indexering van 6,6% ten opzichte van 2022, gebaseerd op de meest recente cijfers van de 

consumentenprijsindex uit de MEV 2023. Zie ook paragraaf 5.2 Uitgangspunten en normen. Met inachtneming van voorgaande is de stijging op de 

verschillende kosten als volgt te specificeren (specifiek gericht op afwijkingen groter dan € 0,15 miljoen): 

 Overige diensten van derden (€ 1,44 miljoen) (o.a. als gevolg van het in 1 keer in de exploitatie moeten nemen van kosten voor SAAS-oplossingen, 
extra kosten voor de verkiezingen, implementatie digitale overheid (waar een bijdrage vanuit het Rijk tegenover staat, implementatie nieuw fin. 
systeem).  

 Kosten eindverwerking slib (€ 0,80 miljoen) (o.a. als gevolg van het vervallen van de SDE-subsidie bij SNB) 

 Onderhoud mechanisch (€ 0,80 miljoen) (o.a. als gevolg van extra kosten werkplan beheersmatig onderhoud, meer storingen en meer benodigde 
inspecties) 

 Onderhoud groen (€ 0,63 miljoen) 

6.3.1 Toelichting op de kosten- en opbrengstensoorten 
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 Advieskosten (€ 0,54 miljoen) (m.n. door implementatie digitale overheid (staat bijdrage vanuit het Rijk tegenover) en implementatiekosten nieuw 
fin. systeem) 

 Teruglevering energie (€ 0,52 miljoen) (overheveling naar batenkant, per saldo budgetneutraal). 

 Gas (€ 0,51 miljoen) (als gevolg van sanctiepakket tegen Rusland) 

 Elektriciteit (€ 0,45 miljoen) (door stijgende prijzen) 

 Waterschapshuis (i.v.m. deelname aan projecten) (€ 0,35 miljoen) 

 Onderhoudskosten software/licenties (€ 0,28 miljoen) 

 Transportkosten slib (€ 0,24 miljoen) 

 Chemicaliën (€ 0,20 miljoen) (zowel als gevolg van stijgende prijzen als hoeveelheid) 

 Lease van vervoersmiddelen (€ 0,18 miljoen) (met name door stijgende formatie) 
 

Onvoorzien (+ € 0,33 miljoen; + 55,5 %) 

De stijging van het budget onvoorzien heeft er mee te maken dat er ruimte is voor ‘niet geraamde kostenstijgingen’, zoals opgenomen in tabel 1 (pagina 19) 

van de MJV 2023-2032. Dit bedrag is in eerste instantie op een centrale plaats als budget ‘onvoorzien’ gereserveerd. 

Toevoegingen aan reserves (+ € 6,16 miljoen; + 71,2 %) 

Op basis van bestaand beleid worden toevoegingen en onttrekkingen aan reserves begroot. De weergegeven daling is met name het gevolg van: 

 Hogere toevoeging reserves tariefsegalisatie (€ 4,80 miljoen). 

 Hogere toevoeging reserves dividenden (NWB en NieuWater) (€ 1,46 miljoen). 
 

Voor een nadere duiding van de reservemutaties, zie ook paragraaf 5.5 Overige bestemmingsreserves en voorzieningen. 

Opbrengsten 

Financiële baten (+ € 1,46 miljoen; + 32,4 %) 

De toename in de financiële baten hebben bijna volledig te maken met de structurele toename van de raming dividenduitkering NWB van € 3,6 miljoen 

naar € 5,0 miljoen. Dit bedrag wordt overigens direct toegevoegd aan de reserve dividenduitkering NWB en vervolgens (behoedzaam) weer onttrokken ter 

matiging van de tarieven. 
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Goederen en diensten aan derden (+ € 1,00 miljoen; + 43,7 %) 

De stijging van deze post wordt door twee hoofdredenen verklaard. De bate van de teruglevering van energie werd eerder geraamd aan de kostenkant. Nu 

wordt deze verschoven naar de batenkant van de begroting. Dit levert op deze kostensoort een positief verschil van € 0,52 miljoen op, maar is voor het 

totaal van de begroting budgetneutraal. Daarnaast is de opbrengst voor grensoverschrijdend afvalwater hoger dan vorig jaar in verband met stijgende 

tarieven (€ 0,3 miljoen) 

Bijdragen van derden (- € 0,62 miljoen; - 29,3%) 

De lagere bijdragen van derden zijn het effect van een aantal positieve en negatieve verschillen. In 2023 ontvangt het waterschap een bijdrage vanuit het 

Rijk van € 0,2 miljoen en daarnaast ontvang het waterschap ten behoeve van de muskus- en beverrattenbestrijding een bedrag van € 0,3 miljoen vanuit een 

solidariteitsfinanciering. Daarnaast ontstaan nadelen door het wegvallen van de SDE-subsidie van € 0,87 miljoen en door lagere COVID-bemonstering door 

Aqualysis wordt een lagere bijdrage vanuit het Rijk ontvangen ter vergoeding van de gemaakte kosten. Dit geeft een nadeel van € 0,23 miljoen. 

Waterschapsbelastingen (+/- € 9,66 miljoen; + 7,2 %) 

Voor een inhoudelijke toelichting op de ontwikkeling van de waterschapsbelastingen wordt verwezen naar paragraaf 5.6.  

Geactiveerde lasten (+ € 0,95 miljoen; + 12,3 %) 

De geactiveerde lasten stijgen zowel doordat het uurtarief waarmee personeelslasten aan investeringen wordt doorbelast stijgt. Dit komt bijvoorbeeld door 

hogere personeelskosten. Daarnaast stijgt het bedrag ook doordat in 2023 naar verwachting meer uren geactiveerd worden ten opzichte van 2022. 

Onttrekkingen aan reserves (+ € 7,94 miljoen; + 71,2 %) 

Op basis van bestaand beleid worden toevoegingen en onttrekkingen aan reserves begroot. De weergegeven daling is met name het gevolg van: 

 Hogere onttrekking dividendreserve NWB (€ 4,80 miljoen). 

 Hogere onttrekking reserves tariefsegalisatie (€ 2,25 miljoen). 

 Onttrekking reserve organisatieontwikkeling ten behoeve van frictiekosten taakstelling personeel (€ 0,65 miljoen). 
 

Voor een nadere duiding van de reservemutaties, zie ook paragraaf 5.5 Overige bestemmingsreserves en voorzieningen. 

Structureel begrotingssaldo 
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Presentatie van structureel begrotingssaldo 

(Bedragen x € 1.000) 2023 2024 2025 2026 

1. Saldo baten en lasten 3.974 219 -883 -1.343 

2. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -3.974 -219 883 1.343 

3. Begrotingssaldo na bestemming 0 0 0 0 

4. Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) 2.165 -100 50 -100 

5. Structureel begrotingssaldo 2.165 -100 50 -100 

 

De commissie BBV adviseert het structureel begrotingssaldo te presenteren in de begroting. Bovenstaande tabel is een weergave van het structurele 

begrotingssaldo van waterschap Vechtstromen. Het geeft weer in hoeverre structurele baten worden gedekt met structurele lasten. Het laat zien dat 

waterschap Vechtstromen een minimaal negatief structureel begrotingssaldo heeft in de laatste jaarschijf. Dit is het effect van de incidentele opbrengst 

verkoop gronden (zie paragraaf incidentele baten en lasten). De systematiek van het waterschap is dat alle saldi van baten en lasten per jaareinde altijd 

worden verrekend met de reserve tariefsegalisatie. En dat de tarieven, zeker in de laatste jaarschijf, voldoende zijn om het saldo van de baten en lasten af 

te dekken, Het begrotingssaldo na bestemming zal derhalve altijd € 0 zijn. De meest belangrijke indicator dat sprake is van een structureel sluitende 

begroting, waarbij structurele baten worden gedekt met structurele lasten, is de constatering dat in de laatste jaarschijf geen sprake is van een onttrekking 

aan de reserve tariefsegalisatie om de begroting sluitend te krijgen. In voorliggende begroting is dat het geval en is het zo dat in de laatste twee jaarschijven 

geen onttrekking aan de reserve tariefsegalisatie nodig is om de begroting sluitend te krijgen. In dat kader kan dus worden gesproken over een duurzaam 

financieel beleid.  
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In deze bijlage is de lijst van verbonden partijen opgenomen in lijn met het AB-besluit van 1 juli 2020 “Beleidskader verbonden partijen Waterschap 

Vechtstromen 2020”. 

Conform het beleidskader wordt onderstaand overzicht jaarlijks geactualiseerd voor alle verbonden partijen van waterschap Vechtstromen en toegevoegd 

aan de begroting. In de paragraaf Verbonden partijen (§ 5.9) van deze begroting is per verbonden partij een aantal relevantie criteria opgenomen. Om 

dubbelle informatie te voorkomen zijn in deze bijlage de overige criteria conform het beleidskader uitgewerkt. 

GBLT, Zwolle 

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. Momenteel is een proces gaande waarin wordt onderzocht of de gemeente Ommen 

toe kan treden tot GBLT. Op dit moment worden de diensten voor de gemeente Ommen geleverd onder een 

dienstverleningsovereenkomst (DVO).  

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. 

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. 

 

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 

  Bijlage I: Lijst van verbonden partijen 
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betaalde in het laatste kalenderjaar van deelname. Uittreden kan per 31 december van enig kalenderjaar met een opzegtermijn van 

tenminste twee kalenderjaren. 

Ontwikkelingen

/ 

bijzonderheden 

Het ‘sociaal incasseren’ zit nog in de experimentele fase. In 2023 wordt de balans opgemaakt. 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 heeft in 2022 een onderzoek gelopen naar hoe GBLT een toekomstbestendige GR kan worden. Hierbij 

wordt onder andere gekeken naar hoe de GR toekomstbestendig kan blijven in geval van een uitbreiding van deelnemers. Dit proces zal 

in 2022, naar verwachting, zijn beslag krijgen. Het algemeen bestuur van Vechtstromen wordt hier ook over geïnformeerd en in de 

gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorstellen.  

 

Het Waterschapshuis, Amersfoort 

Deelnemende 

partijen 

Alle 21 waterschappen 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

Aqualysis, Zwolle 

Deelnemende 

partijen 

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

Waterschap Zuiderzeeland. 
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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. 

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. 

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 2022) 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. Dit kan financiële consequenties hebben. Het laboratorium informatie systeem van Aqualysis is verouderd en zal moeten 

worden vervangen. Momenteel wordt gewerkt aan een plan van aanpak. 

 

EUREGIO, Gronau (D) 
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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 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. 

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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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-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. 
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De Nederlandse Waterschapsbank (NWB), Den Haag 

Deelnemende 
partijen 

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

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 Bank. Dit vreemd vermogen (leningen) wordt gebruikt ter financiering van investeringen 
en voor de herfinanciering van aflossingen op reeds bestaande leningen. Daarnaast is er - mits NWB Bank voldoende winst maakt en 
geen beperkingen worden opgelegd vanuit de Europese Centrale Bank - sprake van een jaarlijkse dividenduitkering, welke gefaseerd 
(zie ook “risico’s”) ten gunste van de exploitatie gebracht wordt.  
 

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

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. 
 

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 bijdraagt aan het mogelijk maken van verduurzamingsprojecten en –trajecten. 

 

Slibverwerking Noord Brabant (SNB), Moerdijk 

Deelnemende 
aandeelhouders 

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

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. 
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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. 
 

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.  

Uittredingstrategie 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. In 2022 wordt door SNB en de 
aandeelhouders een uittredingstrategie opgesteld. 
 

Ontwikkelingen/ 
bijzonderheden 

BTW-koepelvrijstelling 
De afspraken inzake de BTW-koepelvrijstelling zijn per 1 januari 2021 opgezegd. Aan het eind van 2022 zijn SNB en de 
aandeelhouders nog steeds in overleg met de Belastingdienst over de wijze waarop met terugwerkende kracht in 2021 en de 
daaropvolgende jaren de BTW-koepelvrijstelling behouden kan blijven. 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 aanlevering door waterschap Vechtstromen van 48.500 ton aan ontwaterd zuiveringsslib in 2022 is de financiële impact 
bijna € 0,3 miljoen (nadelig) op jaarbasis. 
 
Uittredingstrategie 
SNB werkt samen met de waterschappen aan de vaststelling van een uittredingsstrategie. Nagedacht wordt deze aan het eind van 
2022 nog vast te laten stellen door de AvA. 
 
Toetreding nieuwe aandeelhouders 
Op basis van de in 2021 vastgestelde toetredingsstrategie is het voornemen dat twee nieuwe aandeelhouders zullen toetreden. 

 

NieuWater, Nieuw-Amsterdam (gemeente Emmen) 

Deelnemende 
partijen 

Waterschap Vechtstromen (100%) 
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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 onder normale omstandigheden 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. 

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. 

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. In 2022 is gewerkt aan 
de continuïteit van de bemensing van de Puurwaterfabriek. Voor een groot deel van 2022 lag de productie van olie bij de NAM stil en 
is er dus nauwelijks ultra puur water geleverd. Naar verwachting zal de productie in 2023 weer op gang komen. 
 
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. 
 

 

Stichting Bodembeheer Schoonebeek, Emmen 
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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 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. 

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. 
 

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 

Deelnemende 
partijen 

Alle 21 waterschappen en 12 provincies 
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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. 

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. 

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. 

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 

Deelnemende 
partijen 

Alle 21 waterschappen 

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. 

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. 

Exit strategie Vechtstromen kan het lidmaatschap van de vereniging opzeggen. 
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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  

  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 waterkwaliteit. 

  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 

Deelnemende 
partijen 

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

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; 
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- 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. 

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. 
 

Exit strategie Het lidmaatschap van de vereniging kan worden opgezegd. 
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Programma 1 Watersysteem      

Samenvatting investeringsplanning Programma Watersysteem PB 2023-2026 

    
Gevraagde ruimte in k€ 2023-2026 2023 

  Programmabegroting Jaarschijf 

Opgave nummer   
1.1 Bargerveen 1.241      1.009  

1.2 Landbouw op Peil, Natuur op Peil en Haarvaten op Peil 802 -533  

1.2 DAW Drenthe en Overijssel 713        325  

1.2 Pilot Klimaatrobuust werken 97             79  

1.2 Waterparels 807           202  

1.3 Fluttersbeek 1.315         678  

1.3 Waterverdeling Midden Twente 1.170           404  

1.3 Maatregelen bestuursverkaring 240           109  

1.3 Aanpaak knelpunten NBW 1.614           404  

1.4 Beken Hengelo 2.695        1.157  

1.4 Bijdragen KAS en DPRA 448           448  

2.4 Beneden en Midden Regge -300             60  

2.4 Beneden, Midden en Boven Dinkel 7.926            -28  

2.4 Drienerbeek 323           161  

2.4 Exosche Aa 1.049             81  

2.4 Geelebeek 767           242  

2.4 Geestersche Molenbeek 1.453             81  

2.4 Hagmolenbeek 387                 -  

2.4 Hoogelaarsleiding 404                 -  

2.4 Lolee Bovenlopen 3.914           161  

2.4 Loodiep 525           121  

2.4 Nieuwe Drostendiep 1.946        1.069  

2.4 Schoonebeekerdiep 525           202  

2.4 Tilligterbeek 6.809           629  

  Bijlage II: Overzicht investeringsprojecten 2023-2026 
 

  Bijlage II: Overzicht investeringsprojecten 2023-2026 
 

  Bijlage II: Overzicht investeringsprojecten 2023-2026 
 

  Bijlage II: Overzicht investeringsprojecten 2023-2026 
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2.4 Vechtprojecten 3.435        1.908  

5.2 Baggeren 9.068        2.176  

5.2 Beschoeiingen 3.607        1.348  

5.2 Kunstwerken 19.790        7.997  

5.2 Bruggen 1.654           444  

5.2 PA Watersysteem 3.228           807  

5.2 Vervangen materieel 1.291           565  

5.2 Kwantiteitsmeetnetten 2.966           399  

5.2 Waterakkoord Drenthe 1.521           296  

 Overig (sluitpost) 109          -690  

    

Totaal    83.539   22.311 

    

Programma 2 Waterketen    

Samenvatting investeringsplanning Programma Waterketen PB 2023-2026 

    
Gevraagde ruimte in k€ 2023-2026 2023 

  Programmabegroting Jaarschijf 

Opgave nummer   
 2.1/5.2   Aanpassing KRW RWZI Enschede  17.000                 -  

 2.1   Aanpassing KRW RWZI Glanerbrug  4.000                 -  

 2.1/5.2   Aanpassing KRW RWZI Goor  6.750             50  

 2.1/5.2   Aanpassing KRW RWZI Haaksbergen  10.000                 -  

 2.1   Aanpassing KRW RWZI Hengelo  9.000                 -  

 2.1   Aanpassing KRW RWZI Nijverdal  6.000                 -  

 2.1/5.2   Aanpassing KRW RWZI Oldenzaal  12.900           400  

 2.1/2.2   Ombouw RWZI Ootmarsum  5.350        3.100  

 2.1/2.2   Vernieuwen RWZI Tubbergen  17.100        2.600  

 2.2   Vernieuwen RWZI Vriezenveen  2.700        2.500  

 2.2   OAS en afvalwaterakkoorden  500           100  
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 3.3   Aanleg zonnevelden  900           700  

 3.3   Stimuleringsmiddelen duurzaamheid  1.700           100  

 5.2   PRAUT Prgramma E&PA  1.500           800  

 5.2   Elektrische installatie vernieuwen Coevorden  2.000                 -  

 5.2   Elektrische installatie verniewen Goor  3.650           500  

 5.2   Elektrische installatie vernieuwen Losser  1.000                 -  

 5.2   Elektrische installatie verniewen Nijverdal  3.000        2.800  

 5.2   Elektrische installatie vernieuwen en glasvezel Enschede  9.000           400  

 5.2   Reovatie Harkrooster RWZI Coevorden  500           500  

 5.2   Renoveren beluchting RWZI Dedemsvaart  1.000           400  

 5.2   Renovatie RWZI Denekamp  8.700           200  

 5.2   Vernieuwen debietmeting en beluchting RWZI Emmen  9.800        1.700  

 5.2   Aanpassen beluchting RWZI Enschede  6.500             50  

 5.2   Renovatie RWZI Hardenberg  9.300           950  

 5.2   Aanpassen beluchting RWZI Hengelo  250           250  

 5.2   ATEX veiligheid voeding slibkoeksilo Emmen  700           300  

 5.2   Renovatie daken slibgistingstanks  1.000           500  

 5.2   Verzamelde werkzaamheden RWZI Hengelo  250           250  

 5.2   Geurbestrijding SVWI Hengelo  450           450  

 5.2   Vervangingsinvesteringen  17.800        5.150  

 5.2   Optimalisaties  600           150  

 5.2   Meet- regeltechniek diverse rwzi's  600           150  

 5.2   Renovatie rioolgemaal Beckum  400           400  

 5.2   Rioolgemalen en persleidingen alg  5.100           300  

 2.3/3.6/6.1   Propositie nationaal Groeifonds  4.800           250  

 div   Overig (sluitpost)  6.310           641  

    
Totaal  188.110  26.641 
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Programma 3 Besturen en Organiseren   

Samenvatting investeringsplanning Programma Besturen en Organiseren PB 2023-2026 

    
Gevraagde ruimte in k€ 2023-2026 2023 

  Programmabegroting Jaarschijf 

Opgave nummer   
5.2 Inrichting werkplek 1.327 305 

5.2 Inrichting datacenter 3.114 851 

5.1/5.3 Digitaliseren en innoveren 638 384 

5.3 Samenwerking 185 56 

5.2 Vervangingsinvesteringen facilitair 2.789 703 

5.3 Project Modernisering huisvesting en ICT 1.793 1.743 

div Overig (sluitpost) 343 103 
    

Totaal  10.189 4.145 
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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 

RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie 

SDE Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie 

SGT Service Group Twente 

SNB Slibverwerking Noord Brabant 

STOWA Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer 

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

  Bijlage III: Afkortingen 
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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 


