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Woord vooraf

Waterschappers zijn lange termijndenkers.

Niet alleen de grote transities - circulaire economie, energie, landbouw en woningbouw - dwingen 

ons om lange termijndenkers te zijn. Ook de klimaatverandering vergt een grote mate van flexibiliteit 

van ons waterschap. Deze transities hebben allemaal een ruimtelijke component en zijn inmiddels 

onlosmakelijk verbonden met het werk van een waterschap. En dat betekent dat we slim moeten 

samenwerken. Soms op basis van bestaande, al ontgonnen paden, soms aan de hand van nieuwe, 

nog niet beproefde oplossingen. Maar altijd in gesprek met onze omgeving. Grondeigenaren, kennis-

instituten, bedrijven, overheden, en (andere) inwoners van ons gebied; aan water werk je samen. 

Vanwége die druk op de ruimte en het feit dat water daar vrijwel altijd een leidend principe in is,  

voerden we met de Blauwe Omgevingsvisie 2050 (BOVI2050) onder de arm dit jaar veel gesprekken 

met medeoverheden maar ook met andere belanghebbende partners. 

Op dit moment vertalen we de Blauwe Omgevingsvisie 2050 in het nieuwe waterbeheerprogramma, 

het Blauwe Omgevingsprogramma (BOP). Hoewel we in 2020 de uitvoering van onze visie nog verder 

vorm gaan geven, zijn we trots op het resultaat van de visie tot nu toe. Ook schrijven we als water-

schap mee aan de omgevingsvisies van zowel gemeenten als provincies. Zo zijn we continue bezig 

met het verankeren van water in ruimtelijke omgevingsplannen. 

Naast het feit dat we in 2019 konden spreken van een wereldprimeur door de ontwikkeling van  

de grondstof Kaumera, was het dit jaar ook het jaar van de verkiezingen. Een spannende periode.  

De opkomst was in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe hoger dan het landelijk gemiddelde, 

58,3% tegenover 51,4%. Sterker nog, we scoorden het landelijk hoogste opkomstpercentage.  

Op 28 maart zijn alle dertig leden van het algemeen bestuur geïnstalleerd, waaronder zeven  

zogenoemde ‘geborgde’ zetels. We mochten in totaal vijftien nieuwe gezichten verwelkomen. 

Ongeveer een maand later werd ook het nieuwe dagelijks bestuur geïnstalleerd. Inmiddels zitten  

het nieuwe algemeen én dagelijks bestuur goed in het zadel en is de focus middels een bestuurs- 

agenda voor de komende vier jaar aangebracht. 

Terugkomend op het klimaat en de mate van flexibiliteit. Het is duidelijk dat de weersomstandig- 

heden (twee droge zomers op rij gevolgd door een natte, zachte winter) ons als waterschappen  

dwingen om extra inspanning te leveren, als we tenminste veilig en gezond willen blijven wonen  

in onze dichtbevolkte delta Nederland. Zo houden we op dit moment, op verschillende locaties  

in ons gebied water op meerdere manieren vast om het water zo min mogelijk af te voeren naar  

bijvoorbeeld de IJssel of de Randmeren. Het grondwaterpeil kan zich zo goed herstellen.  

We gaan van vasthouden, bergen en afvoeren naar vasthouden, bergen en accepteren.  

Dat zorgt soms voor overlast. We ontkomen er niet aan om een bepaalde mate van overlast te 

accepteren bij het voortdurend zoeken naar de goede balans tussen vasthouden en afvoeren. 
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Het zoeken naar die balans geldt ook voor onze financiële continuïteit. De extra inspanningen op het 

gebied van de weerextremen, het blijven versterken en verbreden van de dijken en het verminderen 

van de CO2-uitstoot, brengen de noodzaak voor een nieuw evenwicht met zich mee. Sommigen van u 

zien dat direct terug, bij anderen duurt dat iets langer. Hoe dan ook blijven we scherpe keuzes maken 

om die balans te vinden. Zowel inhoudelijk als financieel. 

Tot slot. Zoals gezegd zijn waterschappers lange termijndenkers. We maken ons land klaar voor de 

toekomst. We denken daarbij ook vanuit de toekomst, om zo met steeds weer een frisse blik te blijven 

kijken naar de uitdagingen die ons te wachten staan. Dat doen we graag met u samen. Zodat we ons 

gebied, maar ook Nederland, leefbaar houden voor nu en voor de toekomst. 

Terwijl dit ‘Woord vooraf’ al klaar was, werden we geconfronteerd met de ingrijpende gevolgen  

van het wereldwijd verspreide Coronavirus voor onze samenleving. Ook het werk van de  

waterschappen, met hun door het Rijk aangemerkte vitale functies, wordt hierdoor ingrijpend 

geraakt. Dit geldt eveneens voor het leven en werken van onze medewerkers. De gevolgen hiervan 

zult u tegenkomen in het jaarverslag over 2020. Maar deze ingrijpende ontwikkelingen kunnen op 

deze plek niet onvermeld blijven.

drs. Tanja Klip-Martin,

dijkgraaf 
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Nota van aanbieding

2.1 Leeswijzer

In dit hoofdstuk leest u de samenvatting van prestaties en financiën over het jaar 2019. Bij de  

behandeling van de BURAP in oktober 2019 is besloten de begroting 2019 aan te passen op basis  

van financiële inzichten en prestatieprognoses. In deze jaarrekening leggen wij inhoudelijke en  

financiële verantwoording af over 2019. Als referentiekader gebruiken wij in de teksten van deze  

jaarrekening de in oktober gewijzigde begroting (BURAP2019). Volledigheidshalve hebben wij in de 

tabellen ook de cijfers opgenomen van de oorspronkelijke begroting (OB2019) die in november 2018 

door het AB is vastgesteld.

Hoofdstuk 3 bevat de verantwoording over de realisatie van het programmaplan uit de begroting.  

De paragrafen die volgens het Waterschapsbesluit verplicht zijn, staan in hoofdstuk 4.  

Hoofdstuk 5 en 6 presenteren de balans en resultatenrekening en de daarbij behorende toelichting. 

Tot slot is in hoofdstuk 7 de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen en  

het besluit tot vaststelling en goedkeuring.

In de verschillende grafieken in het jaarverslag is de voortgang weergegeven door  

de volgende kleuren:

  Prestatie loopt volgens planning

  Prestatie loopt achter op planning maar is wel gestart

  Prestatie loopt achter op planning en is ook nog niet gestart

  Prestatie loopt voor op planning

In de financiële analyses worden de bedragen weergegeven in miljoen €,  

waarbij V = Voordeel en N = Nadeel.

In de tabellen van de bruto investeringen die in hoofdstuk 3 Programmaververantwoording  

zijn opgenomen, worden voor de afwijkingen van de begrote jaarschijf, de volgende  

afkortingen gebruikt:

V18 = vertraging uit 2018

EX = exogene oorzaak

VT = versnelling of temporisering

MM = meer of minder kosten

HK = heroverweging/kans

2
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2.2.2 Samenvatting van de begrote prestaties die in 2019  
zijn gerealiseerd 

74,3 %

21,6 %

4,1 %

Om de hoofddoelen te realiseren zijn concrete jaarprestaties in de begroting opgenomen.

Eind 2019 verloopt 74,3% van de begrote jaarprestaties volgens planning, 21,6% loopt over tot in 2020, 

maar is wel gestart en 4,1% loopt vóór op de planning.  

2.2.2 Jaarprestaties per programma

Per programma is er het volgende beeld:

2.2 Samenvatting

2.2.1 Inleiding

“Scherp blijven en bewegen in een veranderende omgeving” schreven we als titel voor de inleiding 

bij de begroting 2019. En veranderen deed het! Enerzijds met veranderingen vanuit de onderwerpen 

Omgevingswet, digitale transformatie, circulariteit en energie. Dat zult u in de programma’s herken-

nen en vanuit meerdere invalshoeken teruglezen. Anderzijds was het een tweede jaar van droogte, 

een jaar met de PAS- en PFAS-problematiek in een tijd van hoogconjunctuur, waarin de arbeidsmarkt 

een zeer uitdagende is, en de woningmarkt en bedrijvigheid die hun effect hebben op de belasting- 

opbrengsten. Tevens was 2019 het jaar van de bestuurswisseling en daarmee de start van een nieuwe 

bestuursperiode.

Met deze jaarrekening sluiten we het boekjaar 2019 financieel af. In deze jaarrekening kijken we terug 

(in vergelijking met de laatste BURAP) en wordt financieel verantwoording afgelegd over het afgelo-

pen jaar. De verschillen worden volgens de verslagleggingsregels toegelicht. 

We zijn trots op de resultaten die we geboekt hebben en de initiatieven die we in 2019 zijn gestart.  

Zo hebben we in 2019 de Maatpolderkade opgeleverd en daarmee voldoen alle regionale water- 

keringen in ons gebied aan de nieuwste regionale veiligheidsnormen. Voor de dijkverbeterings- 

projecten Grebbedijk, Noordelijke Randmeerdijken en IJsseldijk-Apeldoorns Kanaal zijn de  

voorkeursalternatieven vastgesteld of ter bestuurlijke vaststelling aangeboden. 

In gebiedsprocessen als de Levendige Hoenwaard en Waardevol Brummen werken we met partners, 

belanghebbenden en bewoners samen aan de bevordering van de kwaliteit van de leefomgeving en 

daarmee ook het waterbeheer. Het project Binnenveldse Hooilanden dat in 2019 is opgeleverd, laat 

zien dat deze werkwijze kan leiden tot een gebied waar ruimte is voor een combinatie van nieuwe 

natuur, water, recreatie en agrarisch gebruik. 

Het handelingsperspectief voor PFAS, dat in 2019 is vastgesteld, heeft de uitvoering van een  

aantal projecten waarbij veel bagger vrijkomt, vertraagd. 

Met het burgerinitiatief Meet Je Stad in Amersfoort werken we als waterschap aan de klimaat- 

adaptieve stad. Waterschap en gemeente Amersfoort trekken hier nadrukkelijk samen op. In 2019  

is Meet Je Stad op nummer zes terecht gekomen in de Duurzame Top 100 van dagblad Trouw. 

Ons waterschap levert de grondstof struviet uit rioolslib voor precisiebemesting van mais.  

In april 2019 werden de eerste percelen ingezaaid en tegelijkertijd bemest. Producent Timac Agro 

bewerkt struviet tot meststof waarbij de kwaliteit van de struviet blijft behouden. Struviet lost slecht 

op in water waardoor de meststof niet uitspoelt in grond- en oppervlaktewater.

We zijn nu echt gestart met onze energietransitie. De 22.000 zonnepanelen op onze terreinen zijn 

hiervan een eyecatcher. Er is een energiescan van de rwzi Harderwijk gerealiseerd die een vervolg 

krijgt voor de rwzi Soest. De energietransitie gaat naast het aanboren van nieuwe bronnen, zoals  

wind en zon, vooral ook over werken aan efficiency in energieverbruik.

Voor meer gedetailleerde informatie, onder andere over onze inspanningen op het gebied van  

leefbaarheid, maar ook de inspanningen op waterbewustzijn en de wijze waarop we warmte leveren, 

nodigen wij u uit verder te lezen in de diverse programmateksten. In het navolgende deel vatten wij 

eerst de begrote en financiële resultaten voor u samen.

Veiligheid Watersysteem landelijk Watersysteem stedelijk

Waterketen Besturen en belastingen 

88,9 %

11,1 %

57,1 %

32,1 %
10,7 %

100 %

75 %

25 %

78,6 %

21,4 %

Veiligheid Watersysteem landelijk Watersysteem stedelijk

Waterketen Besturen en belastingen 

88,9 %

11,1 %

57,1 %

32,1 %
10,7 %

100 %

75 %

25 %

78,6 %

21,4 %
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Resultaat taak watersysteembeheer € 2,4 (V)

Het resultaat van de taak watersysteembeheer is € 2,4 miljoen gunstiger dan de gewijzigde  

begroting. (BURAP). De netto kosten van deze taak vallen € 1,5 miljoen lager uit (2,4%) en de  

belastingopbrengsten (inclusief kwijtschelding en oninbaar) zijn € 0,9 miljoen hoger. 

De grootste afwijkingen, in miljoenen €, van de netto kosten ten opzichte van de BURAP zijn:

Hogere bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)  € 1,3 (N)

Per saldo minder personeelslasten (inclusief aandeel dotatie pensioenvoorziening) € 1,1 (V)

Lagere onderhoudskosten waaronder lagere baggerkosten als gevolg 

van de PFAS problematiek  € 0,7 (V)

Aandeel van deze taak in lagere bijdrage over 2019 aan GBLT  € 0,3 (V) 

Overige kleinere afwijkingen per saldo  € 0,7 (V)

Resultaat taak zuiveringsbeheer € 1,9 (V)

Het resultaat van de zuiveringstaak is € 1,9 miljoen gunstiger dan de gewijzigde begroting (BURAP). 

De netto kosten van deze taak vallen € 0,3 miljoen hoger (0,4%) uit en de belastingopbrengsten  

(inclusief kwijtschelding en oninbaar) zijn € 2,2 miljoen hoger. 

De grootste afwijkingen, in miljoenen €, van de netto kosten ten opzichte van de BURAP zijn:

Voorziening voor oninbaarheid van verstrekte lening en rente- € 1,2 (N)

vordering Bio Energiecentrale Harderwijk   

Hogere elektra kosten door hogere tarieven dan geraamd en hogere energiebelasting € 0,4 (N)

Per saldo minder personeelslasten (inclusief aandeel dotatie pensioenvoorziening) € 0,4 (V)

Aandeel van deze taak in lagere bijdrage over 2019 aan GBLT € 0,3 (V)

Lagere advieskosten voor o.a. discrepantie en procesoptimalisatie € 0,5 (V)

Overige kleinere afwijkingen per saldo € 0,1 (V)

Meer gedetailleerde informatie is opgenomen in hoofdstuk 3, de programmaverantwoording.  

We lichten de waterschapsbelastingen toe in paragraaf 4.4.

2.2.7 Samenvatting van de investeringen in 2019 

In de grafieken hierna zijn de oorspronkelijk begrote (OB2019) bruto en netto investeringen over 2019, 

exclusief werken voor derden, de begrote bruto en netto investeringen na wijziging (BURAP2019) en  

de werkelijke bruto en netto investeringen (WRK2019) naast elkaar gezet.

BRUTO JAARSCHIJF 2019 (BEDRAGEN X € 1 MILJOEN)     NETTO JAARSCHIJF 2019 (BEDRAGEN X € 1 MILJOEN)    

46,7

31,8 29,3

OB2019 BURAP2019 WRK2019

2.2.4 Jaarprestaties in relatie tot programmahoofddoelen 

De programmahoofddoelen van ons waterschap zijn gebaseerd op het Waterbeheerprogramma 

2016-2021 en de nieuwe ambities die het bestuur in de afgelopen jaren heeft vastgesteld. 

Om onze programmahoofddoelen uiteindelijk te bereiken nemen we jaarlijks in de begroting  

concrete jaarprestaties op. In voorgaande paragrafen 2.2.2 en 2.2.3 is de algemene voortgang  

ultimo 2019 aangegeven. 

De dashboards in de paragrafen ‘Totaalbeeld voortgang hoofddoelen’ van hoofdstuk 3 geven aan 

wat het effect van de prestaties uit 2019 is voor de realisatie van de programmahoofddoelen. Zo kan 

het bijvoorbeeld voorkomen dat een jaarprestatie achterloopt (oranje), terwijl we verwachten dat het 

hoofddoel toch volgens planning wordt gerealiseerd (groen).

2.2.5 Netto kosten per taak 

NETTO KOSTEN PER TAAK (BEDRAGEN X € 1 MILJOEN)    

63,7 
83,0 

146,7 

63,1 
81,6 

144,7 

61,6 

81,9 

143,5 

1. Watersysteembeheer 2. Zuiveringsbeheer Netto Kosten

Netto Kosten per taak x € 1 miljoen

OB2019 BURAP2019 WRK2019

De totale netto kosten bedroegen in 2019 € 143,5 miljoen (99,2% van de gewijzigde begroting 

(BURAP)). De netto kosten van de taak watersysteembeheer bedroegen € 61,6 miljoen (97,6% van de 

gewijzigde begroting) en de kosten van zuiveringsbeheer bedroegen € 81,9 miljoen (100,4% van de 

gewijzigde begroting).

2.2.6 Samenvatting van het resultaat per taak
 
RESULTAAT PER TAAK X € 1 MILJOEN (- = TEKORT)  

-2,1 

-3,8 

-5,9 

-0,6 
-2,1 -2,7 

1,8 

-0,2 

1,6 

1. Watersysteembeheer 2. Zuiveringsbeheer Resultaat

Resultaat per taak x € 1 miljoen (- = tekort)

OB2019 BURAP2019 WRK2019

In de gewijzigde begroting (BURAP2019) werd een tekort van € 2,7 miljoen verwacht. Uiteindelijk is  

in werkelijkheid (WRK2019) het jaar 2019 afgesloten met een voordelig saldo van € 1,6 miljoen.  

Een voordelige afwijking van € 4,3 miljoen ten opzichte van de gewijzigde begroting bij de BURAP. 

Hiervan wordt € 3,1 miljoen verklaard door hogere netto belastingopbrengsten en € 1,2 miljoen door, 

per saldo, lagere netto kosten. Dat is 0,8% van de totale begrote netto kosten.

34,2

14,8
14,6

OB2019 BURAP2019 WRK2019

34,2

14,8
14,6

OB2019 BURAP2019 WRK2019
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We hebben hard meegewerkt aan de totstandkoming van nieuwe kerninstrumenten. Een voorbeeld is 

de Handreiking Waterschapsverordening, die in november 2019 is opgeleverd. Verder hebben we de 

Handreiking Projectbesluit en de Handreiking Waterbeheerprogramma samengesteld. Daarnaast is 

gewerkt aan de voorbereiding van de Waterschapsverordening en het aanpassen van onze wet- en 

regelgeving conform de nieuwe Omgevingswet. 

Om optimaal aan te sluiten op de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 

zoeken we, in samenwerking met het programma Digitale Transformatie, naar innovatieve en digitale 

oplossingen. De eerste werkprocessen hebben we in kaart gebracht en activiteiten uitgezet om deze 

werkprocessen conform de nieuwe Omgevingswet te laten passen. Ook is een digitale animatie 

opgeleverd die de mijlpalen voor de komende jaren visualiseert.

Om de nieuwe manier van werken onder de Omgevingswet te faciliteren zijn meerdere interne  

opleidingstrajecten gestart. Ook werken we samen met andere waterschappen aan brede opleidings-

trajecten. Vanuit ons lectoraat aan de Hogeschool van Hall Larenstein zijn in 2019 meerdere praktijk-

onderzoeken gestart in de context van de Omgevingswet. Het werken in pilots is in 2019 voortgezet, 

waarin we leren door te doen. De pilots evalueren we en deze leerervaringen gebruiken we in de 

diverse leertrajecten. Tevens ontwikkelen we, samen met andere waterschappen, digitale instrumen-

taria, zoals serious gaming. Voorbereidend op de Strategische Personeel Planning (SPP) is landelijk in 

kaart gebracht welke kennis en vaardigheden (competenties) noodzakelijk zijn voor de implementatie 

van de Omgevingswet in de komende 10 jaar. Deze inzichten worden meegenomen in de ontwikkelin-

gen van het de SPP van ons waterschap.

2.3.2 Digitale Transformatie

In 2019 werkten we aan een herijking en een doorontwikkeling van het programma Digitale 

Transformatie. De speerpunten van het programma richten zich op het data gedreven werken,  

digitaal samenwerken, dienstverlening en het Digitaal stelsel Omgevingswet. Voor het speerpunt 

data gedreven werken leverden we in 2019 het definitieve ontwerp Centrale Regie op en hebben we 

een datalab opgericht. Vanuit dit datalab voeden we besluitvorming met feiten gebaseerd op data. 

Ook helpt het datalab om inzicht te krijgen in onze doelstellingen rondom energietransitie. 

Voor het speerpunt Dienstverlening zijn we gestart met de inrichting van een klantcontactcentrum 

(KCC) waar alle vragen die binnenkomen worden beantwoord of aangenomen. Er is capaciteit  

vrijgemaakt om aan deze organisatieontwikkeling te werken. Er ligt nu een goede basis. 

Daarnaast bereiden we ons voor, in nauwe samenwerking met het programma implementatie 

Omgevingswet, om medio 2020 aan te kunnen sluiten op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel 

Omgevingswet (DSO). Tevens zijn we gestart met het concept Datagedreven Gebiedsateliers om  

de deskundigheid rondom het gebiedsgericht denken en doen op eigentijdse wijze te bevorderen. 

In samenwerking met het Waterschapshuis en een aantal waterschappen is het programma 

Datascience & Engineering Expert Programma (DEEP) opgezet. Binnen dit programma halen we  

jong talent naar binnen op het gebied van datagedreven werken. We hebben meegeschreven aan  

de leerlijnen Digitale Transformatie van het Waterschapshuis. DEEP en de leerlijnen vormen input 

voor onze strategische personeelsplanning.

Bruto investeringen
De totale bruto investeringen voor 2019 (exclusief werken voor derden) zijn uitgekomen op  

€ 29,3 miljoen. Dat is 92% van de begroting na wijziging (BURAP). Dat geeft per programma in  

€ miljoen het volgende beeld van de bruto investeringen in 2019:

VEILIGHEID (BEDRAGEN X € 1 MILJOEN)     WATERSYSTEEM (BEDRAGEN X € 1 MILJOEN)    

15,9
10,3 8,5

OB2019 BURAP2019 WRK2019

€ 1,8 miljoen minder dan begroot na wijziging; Realisatie gelijk aan begroot na wijziging;

realisatiepercentage t.o.v. BURAP 83%. realisatiepercentage t.o.v. BURAP 100%.

WATERKETEN EXCL. ENERGIETRANSITIE BESTUUR EN BELASTINGEN (BEDRAGEN X € 1 MILJOEN)    

(BEDRAGEN X € 1 MILJOEN)

20,5
12,8 12,3

OB2019 BURAP2019 WRK2019

€ 0,5 miljoen minder dan begroot na wijziging; € 0,3 minder dan begroot na wijziging;

realisatiepercentage t.o.v. BURAP 96%. realisatiepercentage t.o.v. BURAP 82%.

Investeringen werken voor derden
Volledig gesubsidieerde projecten

Naast de ‘eigen’ investeringen hebben we in 2019 ook (bruto) € 2,2 miljoen geïnvesteerd in gesub- 

sidieerde werken voor derden, het Ruimte voor de Rivier project Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 

en het project 6e pand buitendijks Apeldoorns Kanaal. Meer gedetailleerde informatie, waaronder 

toelichtingen op de afwijkingen, is te vinden in de investeringsparagrafen van hoofdstuk 3.

2.3 Veranderopgaven

2.3.1 Omgevingswet

De implementatie van de Omgevingswet bij ons waterschap ligt op koers. We leren vooral door  

te doen en in veel gevallen werken we samen met onze maatschappelijke partners.

In februari 2019 is de Blauwe Omgevingsvisie 2050 (BOVI 2050) vastgesteld. Onze BOVI geeft richting 

aan co-creatieve planprocessen met onze partners. We zijn actief betrokken bij de totstandkoming 

van omgevingsvisies bij provincies en gemeenten. Hierbij fungeert de BOVI als leidraad. De interne 

doorwerking van de BOVI vindt plaats via het Blauwe Omgevingsprogramma (BOP). In 2019 is de  

procesarchitectuur vastgesteld en is gestart met het verder opstellen van het BOP. Dit doen we 

gebiedsgericht en geïntegreerd, in de geest van de Omgevingswet in ons gebiedsatelier. Zo nemen 

we ook de doelen mee van het veranderprogramma Energietransitie en de Circulaire Economie.

8,6 7,1 7,1

OB2019 BURAP2019 WRK2019

1,6 1,7 1,4

OB2019 BURAP2019 WRK2019
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Samen met Waterschapsbedrijf Limburg ontwikkelden we vijf modules in het kader van het  

modulair en circulair bouwconcept (Verdygo). Deze modules passen we in 2020 toe in de  

circulaire rwzi Terwolde. 

We nemen deel aan het Europese INTERREG project WOW! Waterschap Vallei en Veluwe is in dit  

project, met twaalf partijen uit zes Europese landen, de penvoerder (leadpartner). In het kader van  

dit project voeren we, samen met MKB partners Cirtec en Pulsed Heat, een pilotproject uit bij de  

rwzi Ede. In deze pilot gaan we uit toiletpapiervezels (cellulose) die in het rioolwater zitten via een 

zogenaamd pyrolyse proces onder andere actief kool maken. In 2019 hebben we volgens planning  

de hal in Ede gebouwd en de apparatuur geplaatst.

Het HWBP-project Grebbedijk is een voorbeeldproject om dijkversterkingen op een circulaire wijze 

uit te voeren. Ook in het watersysteem werken we al volop volgens de circulaire principes. Zo wordt 

maaisel in de “kleine kringloop” steeds vaker ingezet als bodemverbeteraar. 

2.3.4 Mobiliteit en talent

Het veranderprogramma Mobiliteit initieert en verankert wendbaar werken binnen het waterschap.  

In 2019 is binnen het veranderprogramma gewerkt aan professionalisering van het leidinggevend 

kader vanuit de overtuiging dat ‘leiderschap’ in organisaties het verschil maakt. Daarnaast is in 

samenwerking met de afdeling P&O de strategische Koers 2021 voor P&O uitgezet.

Leiderschapstraject  
Eén van de onderdelen binnen het veranderprogramma waar in 2019 de nadruk op heeft gelegen is 

het leiderschapstraject. Koers 2021 vraagt om leiderschap waarin maximale wendbaarheid en een 

ontwikkelcultuur als kern wordt neergezet om doelstellingen te behalen. Dit vraagt om leidinggeven-

den die hierop inzetbaar zijn. Voor het zittende management is in 2019 een vervolg ontwikkeltraject 

gestart om hen te ondersteunen in de veranderende rol van leidinggevenden. Het traject is geënt  

op het nieuwe leiderschapsprofiel.

Het traject bestaat uit drie leerlijnen waaraan alle leidinggevenden van Waterschap Vallei en Veluwe 

hebben deelgenomen. Gedurende het gehele jaar 2019 zijn de leerlijnen uitgerold, de laatste  

praktijksessie heeft begin februari 2020 plaatsgevonden. De eerste leerlijn van het leiderschaps- 

programma stond in het teken van de persoonlijke leiderschapsontwikkeling van de deelnemers.  

De tweede leerlijn bestond uit praktijksessies die inspelen op de actualiteit van het waterschap,  

waarbij onder andere thema’s als keten- en programmatisch sturen en digitale transformatie en  

de impact van de omgevingswet aan de orde zijn geweest. De derde leerlijn was gericht op de  

persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers en koppelde de andere twee leerlijnen aan elkaar. 

Gedurende het gehele jaar zijn er tevens intervisiebijeenkomsten georganiseerd voor de deelnemers. 

Aankomend leidinggevenden  
Omdat we verwachten dat het waterschap in de toekomst intern onvoldoende leidinggevend  

potentieel beschikbaar heeft, richten we ons met het Programma voor Aankomend Leidinggevenden 

op het opleiden van interne medewerkers met leidinggevende talenten.

 

Vier medewerkers van het waterschap zijn ingestroomd in het programma. Zij volgen een opleidings-

programma en zijn daarnaast binnen het waterschap één dag per week in de praktijk werkzaam als 

leidinggevende onder supervisie van een interne mentor. Eén van de deelnemers is inmiddels 

benoemd als Teamleider bij het waterschap. 

2.3.3 Bijdrage aan circulaire economie en energietransitie

Programma Energietransitie 
Het programma Energietransitie ligt op koers om de doelen die gesteld zijn in het beleidskader  

‘Wij gáán voor duurzame energie’ te realiseren. De doelen van ons beleidskader liggen in lijn met  

de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. 

Ons waterschap neemt op ambtelijk en bestuurlijk niveau actief deel aan de Regionale Energie 

Strategieën (RESsen) van de vier regio’s in ons gebied (Cleantech, Noord-Veluwe, Foodvalley en 

Amersfoort). Voor alle RES-regio’s zijn de startnotities bestuurlijk vastgesteld. Omdat de energie-

transitie een ruimtelijke opgave is brengen we vanuit ons waterschap nadrukkelijk onze BOVI  

doelen in het RES-proces in. 

In de zomer 2019 is het zonnepanelen project succesvol aanbesteed en hebben we de eerste  

zonnepanelen op diverse daken en velden op onze rwzi locaties geplaatst. Daarmee is dit project  

in de uitvoeringsfase terecht gekomen en zetten we een belangrijke stap om in 2030 30% van onze 

elektrische energie op te wekken uit hernieuwbare bronnen. 

Met de gemeente Harderwijk hebben we een samenwerking voor de ontwikkeling van drie wind- 

molens op het industrieterrein Lorentz bevestigd in een overeenkomst. Eén van deze windmolens is 

geprojecteerd op het terrein van onze rwzi Harderwijk. Ook met de gemeente Ede zijn we in gesprek 

om de mogelijkheden van een windmolen bij de rwzi Ede te verkennen.

Met de gemeente Apeldoorn en de Apeldoornse woningcorporatie werken we samen aan plannen 

om de wijk Kerschoten, die naast de rwzi ligt, aardgasvrij te maken. De bedoeling is dat we warmte  

uit ons effluent (aquathermie) gaan inzetten om de woningen te verwarmen. Ook in Harderwijk en 

Soest verkennen we de mogelijkheden om aquathermie in te zetten. 

Ook voor de energietransitie gelden de circulaire principes. Dat betekent dat we actief zoeken  

naar mogelijkheden om energie te besparen. Bij rwzi Harderwijk is gebleken dat er aanzienlijke 

besparingen mogelijk zijn op de retourslibbemaling. Een ander circulair principe is het tegengaan  

van verspilling. Met het startup bedrijf Gashouders onderzoeken we of we biogas nuttig kunnen  

inzetten als duurzaam alternatief voor dieselbrandstof voor bijvoorbeeld aggregaten en pompen. 

Programma Circulaire Economie 
Het programma Circulaire Economie ligt op koers om de doelen voor 2030 en 2050, zoals gesteld in 

het beleidskader ‘Wij maken water waardevol’ te realiseren. Onze missie is dat in 2030 iedereen bij 

ons waterschap denkt en werkt volgens de principes van de circulaire economie. 

In het najaar van 2019 hebben we actief bijgedragen aan de regiobijeenkomsten circulaire economie 

die in opdracht van het Rijk zijn georganiseerd en die tot doel hadden circulaire economie bij alle 

overheden op de agenda te krijgen. 

De exemplarische circulaire projecten lopen volgens planning. In het najaar van 2019 zijn we gestart 

met de bouw van de Kaumera installatie op het terrein van de rwzi Epe. In het Kaumera project  

werken we samen met onder andere Waterschap Rijn en IJssel en Royal Haskoning-DHV. In het najaar 

van 2019 heeft de wereldwijde lancering van het nieuwe biopolymeer Kaumera plaatsgevonden  

waarmee we het NOS journaal haalden en diverse prijzen in de wacht sleepten. 
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P&O Koers 2021  
In samenwerking met de afdeling P&O is gewerkt aan het schrijven en uitzetten van de Koers  

P&O 2021. Binnen deze strategische koers is strategische personeelsplanning (SPP) leidend.  

Naast strategische personeelsplanning zijn de thema’s Digitalisering, Talentmanagement, 

Arbeidsmarktcommunicatie en Duurzame Inzetbaarheid speerpunten. 

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt heeft ook het waterschap de uitdaging om met snelheid  

de juiste collega’s binnen te krijgen. Daarom is in 2019 arbeidsmarktcommunicatie geïnitieerd.  

Het projectplan is gereed en zal in 2020 worden uitgerold. 

Eind 2019 is een extern recruitment bureau ingehuurd om de werving van nieuwe collega’s  

een extra impuls te geven. 
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Programmaverantwoording

3.1 Programma 1 - Veiligheid 

3.1.1 Totaalbeeld voortgang hoofddoelen

De wettelijke veiligheidsbeoordeling van onze primaire keringen dient vóór 2023 afgerond te zijn.  

Op basis van de ervaringen die we opgedaan hebben bij de beoordeling van de eerste trajecten  

hebben we geconcludeerd dat extra inzet noodzakelijk is om dit te realiseren. De extra inzet is 

verwerkt in de begrotingen voor de komende jaren.

3.1.2 Wat hebben we in 2019 gedaan?

Scenario’s  
Door overstromingsscenario’s uit te werken versterken wij onze adviesrol in de meerlaagsveiligheids-

benadering, bij calamiteiten(oefeningen) en bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wij hebben in de vorm  

van een pilot de modellen voor de Grebbedijk/Gelderse Vallei geactualiseerd en gevisualiseerd. 

Aansluitend zijn wij gestart met de modellering en de uitwerking van overstromingsscenario’s voor  

de IJssel, de Eem en Randmeren.

3
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3.1.3 Wat heeft het gekost?

Investeringen 2019 (exclusief Ruimte voor de Rivier project)

BRUTO JAARSCHIJF 2019 (BEDRAGEN X € 1 MILJOEN) NETTO JAARSCHIJF 2019 (BEDRAGEN X € 1 MILJOEN)

15,9
10,3 8,5

OB2019 BURAP2019 WRK2019

Bruto investeringen 
De gerealiseerde bruto investeringen, jaarschijf 2019, bedragen € 8,5 miljoen. Dat is € 1,8 miljoen  

minder dan de gewijzigde begroting bij de BURAP. De realisatie ten opzichte van de BURAP komt 

daarmee uit op 82,5%.

In de onderstaande tabel worden de grootste verschillen (afwijking jaarschijf), in € miljoenen, ten 

opzichte van de jaarschijf uit de gewijzigde begroting (BURAP) weergegeven. Hierbij is ook de  

oorzaak van de afwijking weergegeven. In de tweede kolom is de totale bruto raming van het project 

opgenomen. In de derde kolom staat de gewijzigde begrote investeringsuitgave voor 2019 uit de 

BURAP en in de vierde kolom de afwijking van de begrote bruto jaarschijf uit de BURAP. In de laatste 

twee kolommen van de tabel is de consequentie van de afwijking aangegeven voor het moment van 

oplevering (OPL BURAP= oplevering volgens inzichten bij de BURAP, OPL JRREK=oplevering volgens 

de jaarrekening). Uit de tabel blijkt dat weliswaar minder op de bruto jaarschijf wordt uitgegeven, 

maar dat dit geen gevolgen heeft voor de verwachte oplevering.

Project Totaal 
raming

Begrote jaar-
schijf BURAP

Afwijking  
jaarschijf

Oorzaak  
afwijking

OPL 
BURAP

OPL 
JRREK

Maatpolderkade 3,7 2,2 -0,3 MM 2020/11 2020/11

Grebbedijk Nederrijn 86,7 2,6 -0,5 MM 2026/01 2026/01

Verbetering Waterkering 5e en 6e pand 
Apeldoorns Kanaal

21,4 1,5 -0,2 VT 2023/06 2023/06

Projecten Zuidelijke Randmeren en Eem 88,4 1,5 -1,7 EX 2019/02 2019/02

TGG Westdijk 30,0 1,7 1,2 MM 2021/12 2021/12

Verbetering Maatpolderkade -/- € 0,3

De verbetering van deze regionale waterkering is conform planning uitgevoerd. Daarmee is de  

waterveiligheidsopgave in 2020 gerealiseerd. In het kader van de afronding van dit project zijn nog 

enkele werkzaamheden in 2020 gepland en is ook de risicoreservering meegenomen naar 2020. 

Grebbedijk Nederrijn -/- € 0,5

In 2019 is het onderzoek naar de innovatiekansen opgeleverd. Dit onderzoek is volledig  

gesubsidieerd door het HWBP en heeft minder gekost dan geraamd.

Verbetering waterkering 5e en 6e pand Apeldoorns Kanaal  -/- € 0,2

Anders dan gepland is daardoor in 2019 nog geen overeenkomst grondverwerving afgesloten.  

Deze niet begrote uitgaven worden volledig gesubsidieerd.

6,8

-4,4
-3,8

OB2019 BURAP2019 WRK2019

Veiligheidsbeoordeling primaire keringen
In 2018 zijn we gestart met de eerste wettelijke veiligheidsbeoordeling op basis van de nieuwe  

normen. In 2019 is het veiligheidsoordeel van de IJsseldijk tussen Dieren en Gietelo (dijktraject 52-1) 

vastgesteld en zijn we begonnen met de beoordeling van het traject tussen Gietelo en Veessen. 

Piping blijft ons meest kritische faalmechanisme langs de rivieren. Wij delen onze resultaten met 

andere waterschappen en willen langs die weg onze beoordeling verbeteren en versnellen. 

Op basis van onze ervaringen bij de eerste dijktrajecten die zijn beoordeeld, is de inzet de komende 

jaren vergroot. Met name de dataverzameling vraagt aandacht bij de wettelijke beoordeling van de 

waterkeringen.

Dijkverbeteringen
Begin 2019 zijn de onderzoeken opgeleverd over de potentiële innovatiekansen in het project 

Grebbedijk. Op basis van deze resultaten blijkt een aantal innovaties daadwerkelijk een positieve  

bijdrage te leveren aan de reductie van de opgave en kosten. In de tweede helft van het jaar is,  

conform planning, het concept voorkeursalternatief aangeboden ter bestuurlijke vaststelling en  

is het concept vrij gegeven ter consultatie.

Voor het traject IJsseldijk - Apeldoorns Kanaal is de uitwerking van het voorkeursalternatief aan- 

besteed en in september 2019 gegund. Bij de aanbesteding zijn de plan- en realisatiefase met elkaar 

vervlochten, waardoor een marktpartij vroegtijdig wordt aangetrokken en kan meedenken in het  

ontwerp.

We hebben de scope van de verbetermaartregelen voor de Noordelijke Randmeerdijk verkleind  

door een andere analyse met nieuwe inzichten. Het proces rondom de subsidieverlening door het 

HWBP is afgerond en de beschikking is afgegeven. Wij hebben een overeenkomst gesloten met een 

ingenieursbureau om het voorkeursalternatief uit te werken in een dijkverbeterplan. Dit plan bieden 

we in 2020 ter bestuurlijke goedkeuring aan.

In het project Zuidelijke Randmeer- en Eemdijken is de afgelopen jaren 22 km dijken versterkt.  

In 2,1 km van de verbeterde dijk, de Westdijk, is Thermisch Gereinigde Grond (TGG) verwerkt.  

De partijkeuringen die meer inzicht geven in de samenstelling van de TGG in de Westdijk zijn  

afgerond en de resultaten zijn in de zomer gerapporteerd. Op basis van deze rapportage is een  

Plan van Aanpak opgesteld voor de verwijdering van de TGG, zodat we de realisatie in 2020 op  

kunnen pakken ( zie ook paragraaf 5.1.14 Niet uit de balans blijkende verplichtingen).

Het verbeteren van de Maatpolderkade is volgens planning uitgevoerd en voor het hoogwaterseizoen 

opgeleverd. Na oplevering passen wij ontwikkelbeheer van de grasmat toe, waarbij natuurwaarden 

meer ruimte krijgen. Het voltooien van versterking van de Maatpolderkade is een mijlpaal voor het 

waterschap omdat hiermee alle regionale waterkeringen binnen het werkgebied aan de nieuwste 

regionale veiligheidsnormen voldoen.

Beheren
Bij de uitvoering van de lopende onderhoudsbestekken passen wij een andere beheermethode toe, 

waarbij we het maaibeheer afstemmen op aanwezige of gewenste natuurwaarden. Op alle dijken zijn 

linten gemaaid om de biodiversiteit te vergroten en gedurende het groeiseizoen een beter aanbod 

van bloeiende planten te bieden. Het aangepaste maaibeheer levert positieve geluiden vanuit de 

omgeving op en andere waterbeheerders noemen het als voorbeeld. 

De droogte heeft gevolgen gehad voor de kwaliteit van met name de jonge grasmat van de water- 

keringen van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Om de onkruiddruk te verminderen is het 

onderhoudsregime hierop aangepast.
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Exploitatie 2019

NETTO KOSTEN X € 1 MILJOEN

16,1 15,8 17,2 

1. Veiligheid

Netto Kosten x € 1 miljoen

OB2019 BURAP2019 WRK2019

De netto kosten (WRK2019) van het programma Veiligheid zijn ten opzichte van de begroting  

na wijzigingen (BURAP2019) € 1,4 miljoen (8,9%) hoger uitgevallen. 

De belangrijkste afwijkingen, in miljoenen €, ten opzichte van de begroting  

na wijzigingen (BURAP) waren:

Hogere bijdrage Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) € 1,3 (N)

De Unie van Waterschappen heeft aangegeven over 2019 een hogere solidariteitsbijdrage te  

verwachten dan eerder geraamd. De bedragen die in de begroting van het Deltafonds 2020  

voor de jaren 2019 en verder zijn opgenomen, zijn afgeleid van de meest recente, vastgestelde  

programmering van het HWBP. Deze programmering wordt elk jaar geactualiseerd en vervolgens  

verwerkt in de Deltafondsbegroting. De totale HWBP bijdrage over 2019 bedraagt € 11,3 miljoen. 

Tegenover de hogere solidariteitsbijdragen over 2019 staan lagere solidariteitsbijdragen over de 

jaren 2020 en later. De definitieve solidariteitsbijdrage 2019 wordt in april 2020 vastgesteld.

Lagere onderhoudskosten waterkeringen  € 0,2 (V)

Lagere onderhoudskosten voor de waterkeringen Cortenoever-Voorsterklei en Veessen-Wapenveld, 

vooral door aanpassing van de maaimethode en minder kosten voor ontwikkelbeheer, met name 

geen bemesting. De totale onderhoudskosten voor waterkeringen bedroegen in 2019 € 1,4 miljoen.

Overige afwijkingen, per saldo   € 0,3 (N)

Deze betreffen overige kleinere over- en onderschrijdingen van het budget.

Projecten Zuidelijke Randmeren en Eem  -/- € 1,7

De Westdijk, waar Thermisch Gereinigde Grond (TGG) is toegepast, is losgekoppeld van het  

project (zie hierna). De kosten (€ 0,8 miljoen) die na het ontdekken van de vervuiling zijn gemaakt  

zijn overgeboekt naar het nieuwe project TGG Westdijk. Daarnaast is de bos-en rietcompensatie  

(€ 0,1 miljoen) die we nog moeten afrekenen met de provincie Utrecht, doorgeschoven naar 2020.  

De kosten voor het ontwikkelbeheer worden niet op het project gemaakt maar in de exploitatie bij 

Beheer Watersysteem (€ 0,5 miljoen). Verder is de afhandeling met Natuurmonumenten (€ 0,3 miljoen) 

voor aankoop van de klei nog niet gereed.

TGG Westdijk  + € 1,2

Zoals toegelicht bij de projecten Zuidelijke Randmeren en Eem, heeft een overboeking van  

€ 0,8 miljoen plaatsgevonden vanuit de projecten dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem  

naar het project TGG Westdijk. Daarnaast was bij de raming een MER-beoordeling niet voorzien  

en zijn extra kosten gemaakt voor bijvoorbeeld een second-opinion (€ 0,4 miljoen).

Netto investeringen
De netto investeringen van de jaarschijf 2019 zijn € 0,6 miljoen hoger dan vermeld in de BURAP.  

Dit is veroorzaakt door:

• € 1,8 miljoen lagere bruto investeringen (zie vorige paragraaf);

• € 2,4 miljoen lagere subsidieontvangsten dan begroot in de BURAP.

 

De lagere subsidieontvangsten worden vooral veroorzaakt door lagere subsidies in 2019 voor de  

dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem. Voor € 0,9 miljoen is dit veroorzaakt doordat mutaties 

in de subsidieraming niet in de systemen waren verwerkt. Daarnaast moet € 0,9 miljoen ontvangen 

subsidievoorschot voor de innovatieve kering in de kern Spakenburg worden terugbetaald.  

De subsidie wordt verleend op basis van de werkelijk gemaakte kosten en deze zijn lager dan het  

verstrekte voorschot. De eigen bijdrage van het waterschap voor de dijkverbetering Zuidelijke 

Randmeren en Eem komt op basis van de huidige inzichten uit op circa € 1 miljoen.

Investeringen werken voor derden (Ruimte voor de Rivier)
Ruimte voor de Rivier project Hoogwatergeul Veessen Wapenveld

In het afgelopen jaar is een aantal restpunten afgerond, waaronder de bouw van het gemaal De Hank 

in Veessen, de aanleg van een aantal duikers in het Oeverwalgebied en de kavelaanvaardingswerk-

zaamheden. Tevens zijn de overige restpunten verder voorbereid: het aanbrengen van een verharding 

op de Oostdijk voor effectief beheer en onderhoud, het bouwen van een opslagloods voor cilinders 

van de inlaat en een portabel gemaal dat gebruikt kan worden om het Oeverwalgebied droog te  

houden als de geul in werking is.

Er zijn op directieniveau gesprekken gevoerd om toe te werken naar een oplossing voor de stuwen. 

De verwachting is dat het project Veessen-Wapenveld in het vierde kwartaal van 2020 volledig  

afgerond kan worden met een (relatief klein) financieel voordeel. Voor het verschil tussen de huidige 

bruto raming en het bruto krediet volgt nog een aanvullend kredietvoorstel.

Project Bruto  
krediet

Huidige  
raming

Uitgaven  
t/m 2018

Uitgaven  
2019

Uitgaven  
t/m 2019

Ruimte  
tov krediet

Veessen-Wapenveld 119,3 121,8 117,8 0,8 118,6 0,7
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3.2.2 Wat hebben we in 2019 gedaan in landelijk gebied?

Vooruitkijken en koers bepalen
We zijn gestart met de actualisatie van de grondwaterstrategie, de ontwikkeling van een grondwater-

model met gemeenten op de Utrechtse heuvelrug en met het opstellen van een beleidskader voor 

biodiversiteit. De stresstesten, waarbij we potentiële klimaatthema’s voor het landelijk gebied  

hebben geïdentificeerd, zijn in 2019 afgerond. 

Verder zijn de doelen en maatregelen voor het KRW stroomgebiedsbeheersplan 2022-2027  

bestuurlijk geaccordeerd en ter advisering voorgelegd aan de provincies, zodat we in 2020 de  

formele inspraak procedure kunnen doorlopen.

Samen doen, leren en beter doen
In 2019 is de regiodeal Foodvalley gestart. We werken in de Foodvalley samen met andere over- 

heden, (agrarische) ondernemers en kennisinstituten aan de versnelde transitie naar een gezond en 

duurzaam voedselsysteem. Daarbij experimenteren we onder meer met concrete maatregelen ter 

verbetering van het bodem- en watersysteem in het landelijk gebied. Samen met de partners zijn we 

gestart met de ontwikkeling van de Agro-coach. Dit is een app die, door het combineren van data en 

kennis ons helpt het peilbeheer te optimaliseren en beter te kunnen anticiperen op wateroverlast  

en -tekort. Bovendien voorziet deze app terreinbeheerders, waaronder agrariërs, van informatie en 

advies over het beheer van boerenstuwen en bodembewerking. 

Bij het opstellen van het peilbesluit Oosterwolde hebben we met de gebiedspartners de balans 

gezocht tussen wateroverlast en -tekort. Op basis van de gebiedskenmerken hebben we afgesproken 

af te wijken van wateroverlastnormen. In de gebiedsprocessen de Levendige Hoenwaard en 

Waardevol Brummen werken we met partners, belanghebbenden en bewoners aan een gemeen-

schappelijk gedragen toekomstperspectief voor het gebied. De procesbenadering kost meer tijd, 

maar we ervaren dat er kansen benut worden die de kwaliteit van de leefomgeving en daarbij ook  

het waterbeheer bevorderen.

Werk in uitvoering
Het project Binnenveld is sneller dan verwacht uitgevoerd. Er is een prachtig gebied van 286 hectare 

gecreëerd waar ruimte is voor een combinatie van nieuwe natuur, water en recreatie. 

Met de gebiedspartners samen is het inrichtingsplan Bloemkampen opgesteld. Daarmee kunnen we 

ruim 250 hectare nieuwe natuur ontwikkelen. 

Ook de projecten KRW Grift, KRW Eemland en Gemaal de Wenden zijn volgens planning voorbereid 

of uitgevoerd. 

Bij de realisatie van de projecten KRW Voorsterbeek en KRW De Wiel merken we dat het integraal 

gebiedswerken met partners invloed hebben op de planning. De geplande investering in gemaal 

Terwolde is niet alleen gebaseerd op de huidige wijze van waterbeheer, we beschouwen het gehele 

watersysteem bij het ontwerp. Daarbij houden we enerzijds rekening met onder meer de klimaat- 

verandering en de ervaringen met de droogte uit 2018 en 2019 en anderzijds speelt het behoud  

van cultuurhistorie ook een belangrijke rol. Om dit te kunnen verwerken in de ontwerpen, hebben  

we de planning aangepast. 

De samenwerkingsovereenkomst met de provincie Gelderland is geactualiseerd en hiermee zijn  

de financiële afspraken rondom de KRW-EVZ projecten opnieuw vastgelegd.

3.2 Programma 2 - Watersysteem 

3.2.1 Totaalbeeld voortgang hoofddoelen watersysteem  
landelijk gebied

De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en het tijdelijk  

handelingskader voor PFAS dat de Staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft vastgesteld, 

hebben ook invloed op de planning van activiteiten van het waterschap. Vooralsnog verwachten we 

de doelen uit het Waterbeheerplan (WBP) eind 2021 te kunnen behalen. Als projecten met een  

wettelijke verplichting zoals Kaderrichtlijn Water (KRW) of Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

dreigen te vertragen tot na 2021, stemmen we dit af met de provincie. 

Door gebrek aan bemensing op het gebied van hydrologie is de evaluatie van het grondwater- 

meetnet vertraagd. 
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3.2.4 Wat hebben we in 2019 gedaan in stedelijk gebied?

Beheer
Afgelopen jaar hebben we in het beheer van het stedelijk water de nodige stappen voorwaarts  

gezet, met name in de samenwerking met onze partners. Het baggerwerk in stedelijk water voeren  

we al uit in samenwerking met de gemeenten. Ook voor de uitvoering van andere onderhoudswerk-

zaamheden trekken we meer en meer op met de gemeenten en andere partners.

We maken goede afspraken over het gezamenlijk onderhoud van het stedelijk water en het opstellen 

van gezamenlijke bestekken daarvoor.

Investeringen 
De uitvoering van het beekproject in het winkelcentrum Kerschoten in Apeldoorn (onderdeel van  

het Waterplan Apeldoorn) is gerealiseerd. De voorbereiding van beekproject Grift Binnenstad in 

Apeldoorn is rond en de uitvoering start in 2020. Daarnaast is de afronding van Ugchelsebeek  

Noord en Ugchelsebeek Midden klaar. 

Zoals ook in de BURAP is aangegeven zijn verschillende projecten in stedelijk gebied vertraagd.  

Met name als gevolg van externe factoren vergt voorbereiding en uitvoering meer tijd dan voorzien. 

Wij werken samen met externe partijen. In de planning en prognose zijn wij daardoor ook afhankelijk 

van externe partijen ( Gemeente Barneveld, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Ede).

Er is vertraging ontstaan in de projecten Enkaleidingen Ede, Wateraanvoer Wageningen, Vispassage 

Barneveldsebeek Gelderland, Het Waterplan Apeldoorn, Onderhoud Ugchelse beken, Duurzamer 

buitenterrein Apeldoorn, Masterplan Eerbeekse Beek en Beschoeiing Harderwijk. 

Baggeren 
De planning van het baggerprogramma passen we aan vanwege de landelijk lopende discussie  

rondom PFAS in de waterbodem. Deze stoffengroep had nog geen normering en daarom was er 

onduidelijkheid over de afzetmogelijkheden. Om onverwachte kosten tijdens de uitvoering door 

gewijzigde regelgeving te voorkomen is de uitvoering van de baggerprojecten in stedelijk gebied 

doorgeschoven naar 2020. Inmiddels is er meer bekend over de normering van PFAS en kunnen de 

doorgeschoven baggerwerkzaamheden van start gaan in 2020. De onderhoudstoestand van de 

betreffende watergangen blijft voor nu op orde. Collega-waterschappen gaan op dezelfde wijze  

om met deze PFAS problematiek.

Stedelijk water in Beeld
Met de gemeenten Eemnes en Nijkerk zijn analyses gemaakt van knelpunten en kansen voor  

het stedelijk waterbeheer. De uitwerking, het oppakken van die kansen, is een taak van de beheer- 

organisaties, de gemeenten en het waterschap door ze uit werken in onderhoudsplannen,  

maaibestekken, baggerwerkzaamheden, etc.

Beschoeiingen 
We zijn gestart met een uitgebreide inventarisatie van de beschoeiing, waarin de mogelijkheden tot 

aanleg van natuurvriendelijke oevers in plaats van de beschoeiing zijn meegenomen. Daarnaast is in 

2019 een marktoriëntatie naar duurzame, circulaire materialen uitgevoerd.

De PFAS problematiek heeft vier projecten vertraagd: baggeren Wageningen, Elburg en Leusden  

en KRW-EVZ de Fliert. In het landelijk gebied zijn (nog) geen projecten vertraagd door de stikstof- 

problematiek, doordat de meeste projecten niet in de vergunningverleningsfase zaten.

Beheren 
Ook 2019 was een droog jaar, maar mede door de ervaringen van 2018 waren we er dit jaar beter  

op voorbereid. We hebben door bijvoorbeeld het preventief vangen van beekvissen een massale 

sterfte kunnen voorkomen. Aanpassingen in het waterbeheer en peilbeheer hebben mede bijge- 

dragen aan het herstel van de oppervlakte- en grondwaterpeilen. Het oppervlakte watersysteem is 

nagenoeg volledig hersteld. Alleen de grondwater gestuurde beken en sprengen zijn nog droger  

dan gebruikelijk. Dit maakt zichtbaar dat het diepere grondwater nog altijd niet hersteld is.

We werkten aan nieuwe bestekken, die ruimte bieden voor flexibiliteit en maatwerk zodat we risico 

gestuurd kunnen beheren met oog voor klimaat, biodiversiteit en circulariteit. Zo zoeken we naar 

nieuwe mogelijkheden om maaisel in de bodem te verwerken zodat we het watervasthoudende  

vermogen, het bodemleven en de binding van voedingsstoffen bevorderen.

3.2.3 Totaalbeeld voortgang hoofddoelen watersysteem  
stedelijk gebied1

1  Het hoofddoel stedelijk water wordt onder het programma watersysteem behandeld. Een deel heeft ook betrekking op  
waterketen. Zo wordt bijvoorbeeld de afkoppelbijdrage aan gemeenten (Natuurlijk Ontwikkelen) financieel toegelicht bij  
waterketen. In verband met de onderlinge samenhang is ervoor gekozen om stedelijk water op één plek (bij watersysteem)  
toe te lichten en de toelichting niet te splitsen in twee programma’s.
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Binnen de samenwerkingsverbanden en binnen de klimaatbestendige stad werken we intensief 

samen aan onderwerpen zoals Klimaat. Afgelopen jaren is er onderzoek uitgevoerd om beter zicht te 

krijgen. Nu gaan we over naar realisatie van projecten zoals Meet Je Stad, Operatie Steenbreek en 

acties om regenwater af te koppelen.

Samenwerkingen Platform Water Vallei en Eem, Noord Veluwe en Oost Veluwe

Voor het Platform Water Vallei en Eem stond 2019 in het teken van het opstellen van een koersplan. 

De samenwerking is ontstaan uit de afvalwaterketen, maar is intussen veel breder geworden.  

In het plan staat de koers van Platform Water Vallei en Eem voor de komende jaren. 

In de regio Noord-Veluwe is gewerkt aan het uitvoeringsprogramma thema Water en Klimaat- 

adaptatie. Voor het onderwerp bewustwording is de samenwerking met Loket Veluwe Duurzaam 

gestart. Op het thema Ruimtelijke adaptatie zijn stresstesten en risicodialogen gevoerd.  

De ervaringen van de gemeenten zijn gedeeld, waarbij ook de afstemming met de andere  

regio’s is geïntensiveerd. 

Bij de Samenwerking Water Oost Veluwe (SWOV) is in 2019 de Omgevingswet nadrukkelijk aan bod 

geweest. De grote opgaven, waaronder klimaatadaptatie, krijgen of hebben een plek in de omge-

vingsvisies. Gemeente Voorst heeft als eerste gemeente in haar omgevingsvisie een uitwerking 

gemaakt naar een Programma Water, in de geest van de Omgevingswet. De SWOV-organisatie is  

toe aan herijking van de samenwerking. De samenwerking is begonnen vanuit de waterketen, maar  

nu komen ook andere onderwerpen en thema’s zoals Omgevingswet en Ruimtelijke Adaptatie 

nadrukkelijker op de agenda. De breedte van de SWOV-agenda is daarmee toegenomen.  

De eerste stappen om met elkaar de samenwerking vorm te geven en te hernieuwen zijn in 2019 

gezet. In 2020 gaan we hier mee verder. 

 

3.2.5 Wat heeft het gekost?

Investeringen 2019

BRUTO JAARSCHIJF 2019 (BEDRAGEN X € 1 MILJOEN) NETTO JAARSCHIJF 2019 (BEDRAGEN X € 1 MILJOEN)

8,6 7,1 7,1

OB2019 BURAP2019 WRK2019

Bruto investeringen
De gerealiseerde bruto investeringen, jaarschijf 2019, bedragen € 7,1 miljoen. Dat is gelijk aan de 

gewijzigde begroting bij de BURAP. In de onderstaande tabel worden de grootste verschillen, in  

€ miljoen, ten opzichte van de gewijzigde begroting (BURAP) in hoofdcomponenten weergegeven:

Project Totaal 
raming

Begrote jaar-
schijf BURAP

Afwijking  
jaarschijf

Oorzaak  
afwijking

OPL 
BURAP

OPL 
JRREK

KRW Valleikanaal Binnenveld 5,7 3,2 0,5 VT/MM 2020/10 2020/05

Beschoeiing Eem 2019 0,2 0,2 -0,2 EX 2019 2020

6,5 5,5
6,9

OB2019 BURAP2019 WRK2019

6,5 5,5
6,9

OB2019 BURAP2019 WRK2019

Stedelijke gebiedsontwikkelingen 
Binnen het beheergebied werken gemeenten aan ongeveer 35 grootschalige gebiedsontwikkelingen. 

Deze gebiedsontwikkelingen betreffen de realisatie van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. 

Afhankelijk van de fase en de voortgang van projecten hebben we daarbij geadviseerd, getoetst, 

samengewerkt en, wanneer nodig, gehandhaafd. Een mooi resultaat is de opening van het 

Crescentpark in de klimaatbestendige woonwijk Harderweide (Drielanden West in Harderwijk) op  

15 juli 2019. Andere voorbeelden waarbij we de gemeenten hebben geadviseerd zijn de realisatie van 

de bedrijventerreinen Lorentz fase III in Harderwijk, Harselaar-Oost in Barneveld, nieuwbouwwijken 

Veenendaal Oost in Veenendaal, Doornsteeg in Nijkerk, Rimpeler in Putten en Vathorst in Amersfoort.

Bijdrageregeling Ontvlechten Waterstromen (BOW) 
In 2019 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de bijdrageregeling Ontvlechten Waterstromen, 

mede doordat de bestedingen achterbleven bij het beschikbare budget. De hoofdconclusie van dit 

onderzoek is, dat de BOW een doeltreffende en doelmatige bijdrageregeling is, die het waterschap 

adequaat uitvoert. In 2019 is 39 ha afgekoppeld en daarvoor is € 1,2 miljoen aan gemeenten uitge-

keerd. Sinds de start van de bijdrageregeling in 2016 hebben gemeenten in totaal 145 ha afgekop-

peld van het riool. Tot en met 2019 is € 4,4 miljoen uitgegeven van het beschikbare budget over de 

totale looptijd van € 12 miljoen.

Jaar Gerealiseerd  
in 2016

Gerealiseerd in 
2017

Gerealiseerd in 
2018

Gerealiseerd  
in 2019

Aanvragen 2016  € 1,0  € 0,6  € 0,5  € 0,2 

Aanvragen 2017  € 0,4  € 0,3  € 0,3 

Aanvragen 2018  € 0,4  € 0,5 

Aanvragen 2019  € 0,2 

Totalen  € 1,0  € 1,0  € 1,2  € 1,2 

Ontwikkelingsbudget 
Het ondersteunen van initiatieven in stedelijk gebied heeft in 2019 opnieuw geleid tot een stijging 

van het aantal aanvragen (invulling vanuit responsieve overheid). Hieruit blijkt dat het bewustzijn  

over de klimaatopgave groeit. We ondersteunen projecten zoals Meet je stad, Operatie Steenbreek,  

acties om regenwater af te koppelen en acties die buurten helpen vergroenen en verblauwen.  

Een mooi voorbeeld is de klimaat adaptief ingerichte (winkel)straat in Apeldoorn.

De eerste fase van de klimaatstraat is op dit moment in uitvoering in de Marktstraat (traject 

Beekstraat - Marktplein) in Apeldoorn. Hoe en wanneer de overige fasen in uitvoering gaan hangt 

samen met de oplossing die gemeente Apeldoorn kiest voor herinrichting van het Marktplein.

Samenwerkingsverbanden
Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptie

Op het thema Klimaat werken de drie samenwerkingsregio’s meer en meer samen. De gemeenten, 

provincies en waterschap die het Manifest Ruimtelijke Adaptatie hebben ondertekend voeren de 

benoemde acties uit. In 2019 weten de drie samenwerkingsregio’s elkaar steeds beter te vinden, 

waardoor de samenwerking en gezamenlijke kennisontwikkeling intensiveert. 

Voorbeelden hiervan zijn:

•  Regionale Adaptatie Plan voor ons gehele beheergebied gezamenlijk met de gemeenten,  

Vitens en provincie Gelderland;

• Gezamenlijke website en het organiseren van de jaarlijkse Klimaattop;

• Klimaateffectatlas;

•  Kennisontwikkeling: NAS bollen, “hoe voer ik een risicodialoog’  

en een cursus hemelwatervoorzieningen;

• Netwerkbijeenkomsten waar kennis over o.a. drukriolering wordt gedeeld.
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Exploitatie 2019

NETTO KOSTEN X € 1 MILJOEN

37,1 37,4 35,2 

2. Watersysteem

Netto Kosten x € 1 miljoen

OB2019 BURAP2019 WRK2019

De netto kosten van het programma Watersysteem zijn € 2,2 miljoen (5,9%) lager uitgevallen dan de 

gewijzigde begroting van de BURAP. De belangrijkste afwijkingen, in miljoenen €, ten opzichte van  

de gewijzigde begroting (BURAP) zijn:

Lagere baggerkosten € 0,4 (V)

In verband met de PFAS problematiek schuiven baggerprojecten en daaraan gerelateerde door  

naar 2020, waaronder de bijdrage aan de provincie voor het baggerwerk in de Eem. De totale  

baggerkosten voor 2019 bedroegen in 2019 € 1,4 miljoen. De werkelijke kosten worden onttrokken  

aan de bestemmingsreserves baggeren waterlopen (zie ook paragraaf 4.3 en 5.1.9). De uitgaven 

bestonden, in € miljoenen, uit:

 

Baggeren Veenendaal   0,4

Baggerwerk clusters    0,3

Baggeren Harderwijk   0,1

Woudenbergse Grift   0,3

Overige kleinere baggerwerkzaamheden  0,3

Lagere energiekosten € 0,2 (V)

De lagere energiekosten zijn vooral het gevolg van teruggave van energiebelasting over de jaren 2013 

tot en met 2016. De wijze van clustering van stuwen en gemalen is aangepast naar aanleiding van een 

uitspraak van de Belastingdienst. De totale energiekosten bedroegen in 2019 € 0,3 miljoen.

Hogere opbrengst verkoop gronden   € 0,2 (V)

Opbrengst van verkoop van diverse percelen grenzend aan de Eemdijk en verkochte gronden  

in verband met de inmiddels afgeronde beleidsharmonisatie.

Minder personeelslasten op dit programma  € 1,0 (V)

Het verschil is vooral veroorzaakt door minder uren op dit programma. Op het programma 

Watersysteem zijn met name minder uren besteed dan begroot aan watersysteeminvesteringen  

en minder uren voor waterpotentie landelijk en stedelijk. De totale personeelslasten op dit  

programma bedragen in 2019 € 15,4 miljoen. 

Lagere doorbelasting vanuit ondersteunende processen € 0,4 (V)

Dit betreft het aandeel van dit programma in de lagere kosten van de ondersteunende processen.  

De totale doorbelasting vanuit ondersteunende processen op dit programma bedraagt in 2019  

€ 3,2 miljoen (zie ook paragraaf 4.9 Bedrijfsvoering).

KRW Valleikanaal Binnenveld  + € 0,5

Na de aanbesteding heeft de aannemer de uitvoering van het werk versneld, mede dankzij de  

gunstige weersomstandigheden. Een deel van de voor 2020 geraamde kosten (€ 1,1 miljoen)  

verschuift hierdoor naar 2019. Daarnaast zijn met de Belastingdienst afspraken gemaakt over terug  

te vorderen BTW (€ 0,6 miljoen). 

Beschoeiing De Eem 2019  -/- € 0,2

Door de provincie Utrecht wordt, in samenwerking met gemeente Amersfoort en Waterschap  

Vallei en Veluwe, een nieuwe visie opgesteld voor het beheer van de vaarweg De Eem. In 2019 zijn  

we begonnen met het opstellen van deze visie. De definitieve versie zal in het 4e kwartaal van 2020 

gereed zijn. Daardoor zijn de investeringen in de damwand uitgesteld.

Netto investeringen
De netto investeringskosten vallen € 1,4 miljoen hoger uit dan geraamd bij de BURAP. Dit wordt  

vooral veroorzaakt doordat de subsidieontvangst voor het project KRW Valleikanaal Binnenveld is 

geraamd in 2019, maar in 2020 wordt ontvangen.

Investeringen werken voor derden 
6e pand buitendijks RWS Apeldoorns Kanaal

Dit project is technisch afgerond. Op 6 november 2019 is definitief décharge verleend voor de  

inspanningen van het waterschap in dit project. De realisatieovereenkomst (ROK) met Rijkswaterstaat 

ON (RWS) voorziet in de wijze van afhandelen van dit project. Op basis van de accountantsverklaring 

dienen we, naar verwachting in het eerste kwartaal 2020, de uiteindelijke financiële eindverantwoor-

ding in bij RWS.

Project Bruto  
krediet

Huidige  
raming

Uitgaven  
t/m 2018

Uitgaven  
2019

Uitgaven  
t/m 2019

Ruimte  
tov krediet

6e pand buitendijks RWS 
Apeldoorns Kanaal 5,8 4,6 3,2 1,4 4,6 1,2

Enkaleiding Ede/Afvoerleiding grondwater Ede-Wageningen 

In 2019 is een juridische procedure gestart naar aanleiding van aangetekende beroepen tegen de 

twee verleende vergunningen (onttrekkingsvergunning en maatwerkvoorschrift voor lozing op de 

Nederrijn). De ingediende beroepen zijn aanleiding om de aanbesteding van het werk uit te stellen, in 

ieder geval totdat de rechtbank uitspraak heeft gedaan en eventueel nog langer tot na een uitspraak 

van de Raad van State. In het eerste geval tot zomer 2020, in het laatste geval tot zomer 2022.

Project Bruto  
krediet

Huidige  
raming

Uitgaven  
t/m 2018

Uitgaven  
2019

Uitgaven  
t/m 2019

Ruimte  
tov krediet

ENKA 3,5 3,1 0,4 0 0,4 3,1
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• Gedeeltelijke vervanging van de transportleiding Eerbeek;

• Revisie van de gasmotoren voor de rwzi Apeldoorn;

• Realisatie van een pilotruimte op het terrein van de rwzi Apeldoorn (Water Test Network).

In stand houden zuivering technische installaties 

Wij hebben gezorgd voor de instandhouding van onze zuiveringtechnische installaties. Enkele voor-

beelden zijn: de vervanging/renovatie van de transportleiding Soesterberg (deels), influentvijzels rwzi 

Hattem, nieuwbouw rioolgemaal Garderen, renovatie RG Vaassen, vervanging centrifuges Elburg en 

revisie gasmotoren Apeldoorn. 

Bij de prioritering van vervangingsinvesteringen werken we volgens de assetmanagementfilosofie. 

Onderdeel hiervan zijn inspecties van de diverse assets, zoals rioolgemalen en zuiveringsonderdelen. 

Het strategisch assetmanagementplan is de basis hiervoor.

Rwzi Terwolde

Afgelopen jaar is samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta onderzocht of een koppeling van 

rwzi Terwolde met rwzi Deventer een haalbare valuecase oplevert. De uitkomst was negatief omdat 

de risico’s niet opwegen tegen de duurzaamheidswinst die met deze variant behaald kan worden.  

We zijn begonnen met de voorbereidingen voor het vervangen van het influentwerk, omdat dit  

installatieonderdeel acute risico’s kent vanuit de assetmanagement-benadering. Samen met Water- 

schapsbedrijf Limburg zijn de Verdygo modules (modulair bouwen) voor het influentwerk ontwikkeld 

en nader uitgewerkt. 

 

Waterfabriek Wilp

In 2019 is de pilotfabriek gebouwd op het terrein van de rwzi Terwolde en is sinds 1 mei in werking. 

De “proof of concept” (werking) is dit jaar nog niet aangetoond en dit vraagt om een verlenging van 

de pilotperiode. Wel is het technologisch ontwerp geschreven, hebben we twee informatieavonden 

georganiseerd en heeft de samenwerking met bedrijven en kennisinstituten verder gestalte gekregen. 

Scada-systeem

De aanbestedingsfase voor vernieuwing van het besturingssysteem (Scada) is inmiddels afgerond.  

De opdrachtverlening heeft plaatsgevonden. 

Routekaart stikstofhuishouding rwzi Harderwijk 

Voor de rwzi Harderwijk hebben we een routekaart opgesteld voor optimalisatie van de stikstofhuis-

houding. Verbeteringsmaatregelen zijn nodig in verband met de toename van de afvalwaterbelasting 

op deze rwzi.

Renovatieplan rwzi Hattem

Voor de rwzi Hattem is een renovatieplan uitgewerkt die we de komende 5 jaar uitvoeren, waardoor 

de rwzi Hattem blijft voldoen aan wet- en regelgeving.

Bedrijvenspoor Nijkerk

In juni 2019 is het haalbaarheidsrapport definitief opgeleverd bij de samenwerkingspartners.  

De economische haalbaarheid en maatschappelijke meerwaarde bleek onvoldoende om het initiatief 

verder te brengen.

Medicijnresten

Voor de rwzi Ede is een studie naar verwijdering van nieuwe stoffen (medicijnresten, hormoon  

verstorende stoffen) afgerond. De resultaten van deze studie nemen we mee in de uitvoeringsagenda 

voor de ontwikkelingen van de duurzame Regio Zuid. 

3.3 Programma 3 - Waterketen 

3.3.1 Totaalbeeld voortgang hoofddoelen
 

Niet alle vervangingsinvesteringen zijn volgens planning verlopen, doordat de voorbereiding van  

projecten meer tijd kost dan vooraf was voorzien. De scope was niet in alle gevallen op voorhand 

helemaal helder, vergunningstrajecten vroegen meer tijd (als gevolg van de PAS/PFAS-perikelen), 

integratie van het circulaire economie en energietransitie gedachtengoed, et cetera. 

3.3.2 Wat hebben we in 2019 gedaan?

Beheer 

De resultaten van de rwzi’s over 2019 waren over het algemeen goed. Er is één overschrijding op on-

opgeloste bestanddelen geweest op rwzi Hattem, veroorzaakt door slibuitspoeling. De productie van 

biogas, elektra en struviet heeft de stijgende lijn doorgezet terwijl de slibafzet verder is afgenomen.

Opgeleverde projecten

In 2019 zijn de volgende projecten opgeleverd:

• Rioolgemaal Garderen, in samenwerking met de gemeente;

• Chemicaliënopslag voor chloor op het terrein van de rwzi Apeldoorn;

• Riooltransportleiding tussen Doornspijk - Elburg;

• Centrifuges op het terrein van de rwzi Elburg;

• Riooltransportleiding Soesterberg;
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Waterfabriek Wilp   + € 1,0 

De verwachte kosten voor de pilotruimte waren onjuist opgenomen in de raming van de jaarschijf 2019. 

Met deze wijziging is dit gecorrigeerd. 

Renovatie transportstelsel regio Voorst    -/- € 0,3

Met dit project worden diverse transportleidingen in de regio aangepakt, evenals de renovatie van 

een aantal rioolgemalen. Daarna volgt nog een aantal kleinere rioolgemalen, naast het vervangen  

van (delen van) de transportleidingen. Door het uitlopen van de aanbestedingsfase en een herziene 

uitvoeringsplanning (renovatie van een gemaal in plaats van nieuwbouw) verschuift de oplevering  

van het eerste rioolgemaal naar april 2020 (-/- € 0,3 miljoen). De einddatum van het totale project  

verschuift naar december 2021.

Zandvang Harderwijk     -/- € 0,3 

Dit project heeft vertraging opgelopen als gevolg van capaciteitsgebrek en door lange onduidelijk-

heid over het al dan niet inpassen van fijnzeven om cellulose te kunnen terugwinnen. Bovendien is de 

wens om deze fijnzeven modulair te bouwen en dit concept is nog volop in ontwikkeling. De ontwerp-

specificaties voor de fijnzeven zijn nog onduidelijk. We overwegen om dit project op te splitsen in 

deelprojecten, zodat we, vooruitlopend op de installatie van de fijnzeven, de roostergoedinstallatie 

alvast kunnen realiseren.

ARBO-aanpassingen nood-en oogdouches  -/- € 0,4

Een deel van de raming is doorgeschoven als gevolg van een scopewijziging in het project.  

Een nieuwe doseerruimte voor de reiniging van de CIP-installatie is toegevoegd aan de projectscope. 

Dit vraagt meer voorbereidingstijd. Daarnaast heeft de gunning pas in oktober plaats gevonden en is 

de vergunningverlening opgeschort in verband met de stikstofproblematiek.

Ontvangtank SEA Apeldoorn  -/- € 0,3

Dit project was begroot voor 2020. Omdat het risico van uitval van de Slibverwerking Externe 

Afvalstoffen te groot werd, hebben we dit project naar voren gehaald en zijn we in 2019 met de  

voorbereidingen gestart. Het project zou in tweefasen worden uitgevoerd: vervanging beschadigde 

tank in 2019 en ontwerp en realisatie van de strainpress in 2020. Door een vertraagd vergunningen- 

traject is de vervanging van de beschadigde tank alsnog doorgeschoven naar 2020.

Slibreiniger Amersfoort -/- € 0,4

Omdat de voorbereidingen van dit project meer tijd vergden en de aannemer voor het onderdeel 

elektrotechniek en procesautomatisering niet eerder beschikbaar was, schuift dit project door  

naar 2020.

Netto investeringen 
De netto investeringen vallen € 1,9 miljoen lager uit dan de gewijzigde begroting bij de BURAP.  

Dit wordt veroorzaakt door:

• € 0,5 miljoen lagere bruto investeringen (zie paragraaf hiervoor);

•  € 1,4 miljoen hogere subsidieontvangsten. De hogere subsidieontvangsten in 2019 worden  

vooral verklaard door subsidievoorschotten in 2019 voor de waterfabriek Wilp en het project  

NEO-alginaat extractie installatie. 

Duurzame Regio Ede

In 2019 hebben we plannen gemaakt voor centralisatie van slibgistingen op de rwzi Ede en  

uitfasering van de gistingsinstallaties op de overige locaties in deze regio. Daarnaast is de  

voorbereiding begonnen van een pilot voor slibretentie bij de rwzi Ede. Deze pilot is bedoeld  

om aan te tonen of de uitbreiding van het gistingsvolume kan worden beperkt. We hebben een  

uitvoeringsagenda opgesteld voor afstemming van alle lopende plannen in deze regio, zoals  

ook slibeindverwerking en KRW-maatregelen.

Slibstrategie

Ten aanzien van de slibeindverwerking is de mogelijkheid verkend om zelf slib te drogen en te  

verbranden. In vervolg op de toekomstvisie voor slibeindverwerking uit 2018 zijn de eerste stappen 

gezet voor de realisatie van slibdrogers. Parallel hieraan hebben we met diverse warmtebedrijven en 

afvalverbrandingsbedrijven gesprekken gevoerd over mogelijke samenwerking voor de afzet van 

gedroogd slib.

3.3.3 Wat heeft het gekost?

Investeringen 2019

BRUTO JAARSCHIJF 2019, (BEDRAGEN X € 1 MILJOEN) NETTO JAARSCHIJF 2019, (BEDRAGEN X € 1 MILJOEN)

    
20,5

12,8 12,3

OB2019 BURAP2019 WRK2019

Bruto investeringen
De gerealiseerde bruto investeringen, jaarschijf 2019, bedragen € 12,3 miljoen. Dat is € 0,5 miljoen 

minder dan de gewijzigde begroting bij de BURAP. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 

bedraagt het realisatiepercentage 96,1%.

In de onderstaande tabel worden de grootste verschillen, in € miljoen, ten opzichte van de gewijzigde 

begroting (BURAP) in hoofdcomponenten weergegeven:

 

Project Totaal 
raming

Begrote jaar-
schijf BURAP

Afwijking  
jaarschijf

Oorzaak  
afwijking

OPL 
BURAP

OPL 
JRREK

Omzet.Amersfoort Energiefabriek 13,0 0,0 0,2 EX n.v.t. n.v.t.

Nieuwbouw waterfabriek Voorst 29,4 1,5 1,0 MM 2023/09 2023/09

Renov transportstelsel Regio Voorst 7,0 0,9 -0,3 VT 2020/02 2021/12

Zandvang Harderwijk 2,8 0,3 -0,3 HK 2020/12 2022/12

ARBO-aanpassingen nood-en oogdouches 1,6 0,4 -0,4 EX n.v.t. 2021/01

Ontvangtank SEA APD 1,3 0,3 -0,3 EX 2019/10 2020/08

Slibreiniging rwzi Amersfoort 0,4 0,4 -0,4 VT 2019/12 2020/06

Omzet.Amersfoort   + € 0,2

Voor dit project moet een naheffing aan de Belastingdienst worden betaald voor te veel verrekende 

BTW in het verleden (terug levering elektriciteit viel lager uit door meer eigen gebruik, waardoor te 

veel BTW is verrekend). 

19,3
12,0 10,1

OB2019 BURAP2019 WRK2019

19,3
12,0 10,1

OB2019 BURAP2019 WRK2019
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Lagere advieskosten   € 0,5 (V)

De advieskosten zijn vooral lager uitgevallen door:

• Efficiënter in te huren, meer zelf te doen en wensen te bundelen;

• Minder onderzoeken in het kader van discrepantie in 2019;

•  Het bleek niet noodzakelijk om de procesoptimalisatie van de droging van struviet in Apeldoorn  

in 2019 uit te voeren. De totale advieskosten op dit programma bedragen € 2,3 miljoen. 

Lagere doorbelasting vanuit ondersteunende processen € 0,3 (V)

Dit betreft het aandeel van dit programma in de lagere kosten van de ondersteunende processen.  

De totale doorbelasting vanuit ondersteunende processen op dit programma bedraagt in 2019  

€ 8,4 miljoen (zie ook paragraaf 4.9 Bedrijfsvoering). 

Toevoeging aan voorziening € 1,0 (N)

Er is een voorziening voor oninbaarheid getroffen voor de verstrekte lening aan de Bio Energie-

centrale Harderwijk (BECH). Ook is een voorziening opgenomen voor de rentevordering op de  

Bio Energiecentrale Harderwijk, waardoor de rentelast op dit programma hoger uitvalt. 

Overige afwijkingen, per saldo  € 0,3 (V)

Deze afwijkingen betreffen overige kleinere over- en onderschrijdingen van het budget.  

3.4 Programma 4 - Besturen en belastingen 

3.4.1 Totaalbeeld voortgang hoofddoelen

 

Exploitatie 2019

NETTO KOSTEN X € 1 MILJOEN

72,0 71,8 
73,4 

3. Waterketen

Netto Kosten x € 1 miljoen

OB2019 BURAP2019 WRK2019

De netto kosten van het programma waterketen vallen € 1,6 miljoen (2,2%) hoger uit dan de begroting 

na wijzigingen (BURAP2019). De belangrijkste afwijkingen in € miljoen ten opzichte van gewijzigde 

begroting (BURAP) van dit programma zijn:

Hogere bijdragen ontvlechten waterstromen (Natuurlijk Ontwikkelen) € 0,3 (N)

Oorspronkelijk was € 1,8 miljoen geraamd. In de BURAP is dit bijgesteld naar € 1,3 miljoen.  

De uitgaven voor 2019 zijn uiteindelijk uitgekomen op € 1,6 miljoen, waaronder € 1,2 miljoen aan  

bijdragen in het kader van de bijdrageregeling Ontvlechten Waterstromen. Daarnaast zijn onder de 

uitgaven van € 1,6 miljoen de bijdragen voor 2019 aan de gemeente Hattem en Oldebroek voor 

afkoppelmaatregelen opgenomen.

Hogere slibkosten € 0,3 (N)

De hogere kosten zijn het gevolg van een hogere prijs voor chemicaliën en hogere kosten voor de 

eindverwerking. De totale kosten van chemicaliën, transport en eindverwerking van slib bedroegen  

in 2019 € 7,8 miljoen.

Hogere elektrakosten (inclusief terug geleverde elektra) € 0,4 (N)

Hogere inkooptarieven en hogere energiebelasting verklaren voor een belangrijk deel de hogere 

elektrakosten. Daarnaast moest meer elektra worden ingekocht door stilstand van gasmotoren in  

verband met onderhoud. De totale elektrakosten op dit programma bedragen in 2019 € 3,7 miljoen. 

De opbrengst voor terug geleverde elektra bedroeg in 2019 € 0,5 miljoen.

Minder opbrengst SDE subsidie  € 0,3 (N)

Doordat over 2018 een lagere prijs is vastgesteld, veroorzaakt de teruggave van teveel ontvangen 

SDE subsidie over 2018 een lagere subsidieopbrengst in 2019. Daarnaast bleef, door werkzaamheden 

aan gasmotoren in 2019, de elektraproductie achter.

Hogere onderhoudskosten  € 0,2 (N)

Er zijn gedurende 2019 extra revisies en noodzakelijk onderhoud uitgevoerd als gevolg van storingen 

en uitval van diverse installaties. Er waren eveneens extra kosten in verband met de ombouw van de 

centraatbuffer Apeldoorn en extra kosten voor noodzakelijke aanpassingen in het leidingwerk van 

Amersfoort. Hiermee kunnen we het spuien van biogas in de toekomst voorkomen. De totale onder-

houdskosten op dit programma bedroegen in 2019 € 10,1 miljoen. 

Meer personeelslasten op dit programma  € 0,2 (N)

Op dit programma zijn meer uren geschreven. De totale personeelskosten op dit programma  

bedragen € 18,5 miljoen.
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Integriteit
Aan het aspect integriteit is bij de benoeming van het nieuwe college van dijkgraaf en heemraden 

vormgegeven met een individueel kwetsbaarhedengesprek voor de kandidaat-heemraden.  

Voor het algemeen bestuur is gestart met de agenda bestuurlijk integriteitsbeleid 2019 - 2023.  

Hierbij is in november de algemeen bestuursleden de mogelijkheid van een individueel bewust- 

zijnsgesprek aangeboden. Binnen de organisatie hebben we in 2019 nieuwe vertrouwenspersonen 

geworven/benoemd en deze hebben een opleidingstraject genoten.

Wet Banenafspraak
In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 is afgesproken dat werkgevers extra banen gaan creëren voor 

mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het in Nederland om 125.000 extra banen die eind 

2023 door het bedrijfsleven en de overheid gerealiseerd dienen te worden. De waterschappen  

creëren er in totaal 291 in de jaren 2014-2023. Binnen Vallei en Veluwe zijn er momenteel 15 collega’s 

werkzaam vanuit de doelgroep in diverse functies. Hiermee ligt ons waterschap op koers om onze 

taakstelling die op dit moment 25 functies betreft in 2023 te realiseren. De monitor Banenafspraak  

die het A en O fonds uitvoert toetst jaarlijks de voortgang.

Calamiteiten organisatie
Voor één calamiteit zijn we intern opgeschaald. Dit betrof de calamiteit in verband met stankoverlast 

BECH Harderwijk (2 juli t/m 17 juli). Daarnaast waren er een aantal gecoördineerde aanpakken en onze 

handhavers zijn bij een aantal opschalingen van de veiligheidsregio geweest om de processen van 

het waterschap te beschermen (voldoende bluswater/vervuild bluswater/waterkwaliteitsproblemen). 

Als voorbereiding op een grote oefening in 2021 is er in het najaar een oefening georganiseerd met 

als thema cybercrime. In het kader van samenwerken hebben er een aantal bijscholingen, trainingen 

en opleidingen plaatsgevonden met omliggende waterschappen en veiligheidsregio’s.

Communicatie 
De opgedane ervaring met social media tijdens de verkiezingscampagne helpt ons om op andere 

momenten onze communicatie effectiever en efficiënter te maken en te houden. Na de verkiezingen 

is in landelijk verband gewerkt aan een landelijke campagne, verwacht 2020, om de aandacht voor de 

waterschappen vast te houden. Het waterbewust(er) maken van onze regio is iets waar wij ons door- 

lopend hard voor maken. Dat doen we in onze projecten, maar ook door actief mee te doen aan  

de Week van ons Water en een eerste instawalk. De Raad van Kinderen heeft zich dit jaar bezig 

gehouden met een gezamenlijk vraagstuk van het waterschap en Vitens: hoe houden we, samen  

met inwoners, voldoende schoon water in de bodem?

Vrijwilligersbeleid
Het waterschap heeft circa 200 vrijwilligers actief. Het overgrote deel is actief in de beek en viswerk-

groepen. Een klein deel gaf rondleidingen op zuiveringen. Er wordt nagedacht over hoe verder te 

gaan met het onder de aandacht brengen van het werk van het waterschap.

3.4.2 Wat hebben we in 2019 gedaan? 

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
Door de relatief droge omstandigheden heeft VTH zich, net als in 2018, ingezet voor de naleving van 

het onttrekkingsverbod. Toezicht en handhaving werd ingezet op het voorkomen van onttrekkingen 

op het oppervlaktewater door agrarische bedrijven. Focus lag op industriële onttrekkingen op het 

oppervlaktewater, waarbij ook geadviseerd is over alternatieven

In algemene zin signaleren we een toename van het aantal grondwateronttrekkingen. We onderzoe-

ken of een beleidsaanpassing nodig is om de grondwaterreserves op langere termijn te beschermen.

In de opmaat naar de Omgevingswet hebben we het afgelopen jaar meer ingezet op de samen- 

werking met onze partners: gemeenten, omgevingsdiensten, politie, NVWA en Belastingdienst.  

We hebben deelgenomen aan meerdere integrale controles. Het resultaat daarvan is betere  

samenwerking en afstemming met onze partners, zoals bijvoorbeeld het terugdringen van de  

discrepantie. Dit heeft effect gehad op de inzet van de huidige capaciteit. 

De problematiek omtrent PFAS heeft meer gevraagd van onze expertise en inzet als het gaat om het 

Besluit bodemkwaliteit (ruim 800 uur). Het aantal beschikkingen (Last onder Dwangsom), bestuurlijke 

strafbeschikkingen en proces verbalen zijn in verhouding gelijk gebleven met het voorgaande jaar 

(2018). Het gemiddelde naleefgedrag in ons beheergebied is 85,4%. Dat geeft aan dat de inzet en  

de daadwerkelijke handhaving overtredingen voorkomt en geconstateerde overtredingen beëindigt. 

Het aantal aanvragen voor nieuwe initiatieven daalde licht in de tweede helft van 2019 (ca. 10%), 

mogelijk als gevolg van de stikstof- en PFAS problematiek. De eerste maanden van 2020 laten een 

zelfde beeld zien als de eerste maanden van 2019. 

De digitale werkwijze van vergunningverlening is intern geaudit en goed beoordeeld. Daarmee is  

de basis gelegd om verder te werken aan de processen van handhaving, juridische zaken en plan- 

advisering. We hebben het dienstverleningsniveau in samenwerking met ons Klant Contact Centrum 

(KCC) verbeterd. Daarnaast hebben we de leesbaarheid van onze documenten verbeterd en zijn de 

processen van vergunningverlening en eigendommenbeheer geoptimaliseerd. 

Met het gebiedsgericht werken is tevens een betere samenwerking tussen beheer- en planadviseurs 

gerealiseerd. We zien de trend om meer lokaal te zuiveren en te experimenteren met nieuwe zuive-

ringstechnieken. Dit betekent nieuwe juridische vraagstukken en deze verandering kan leiden tot een 

verslechtering van de waterkwaliteit. Daarom is er in 2019 een werkgroep voor een afwegingskader 

geformeerd.

Verkiezingen 
De verkiezingen zijn rechtmatig verlopen en het nieuwe bestuur is in maart 2019 beëdigd. Voor de 

opkomst bevorderende campagne is de corporate film vernieuwd en zijn ook de waterschapskennis-

apps ontwikkeld. De stemwijzer werd goed bezocht en de landelijke en regionale campagne is  

positief gewaardeerd. De campagne heeft goed gewerkt in de media en dat is, vermoedelijk, voor 

een deel een verklaring voor de hogere opkomst. De opkomst van de verkiezingen bij Vallei en 

Veluwe is gegroeid van 49,95% (in 2015) naar 58,28% (in 2019). Landelijke was de gemiddelde  

opkomst 51,25%. 

In de vergadering van april 2019 is het nieuwe dagelijks bestuur geïnstalleerd. Het algemeen bestuur 

heeft in een bestuursconferentie vijf onderwerpen gekozen, waarop in deze periode proactief wordt 

gestuurd. 
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3.4.3 Wat heeft het gekost?

Investeringen 2019

BEDRAGEN X € 1 MILJOEN

1,6 1,7 1,4

OB2019 BURAP2019 WRK2019

De werkelijke bruto investeringen zijn € 0,3 miljoen lager uitgevallen dan begroot na wijzigingen 

(BURAP2019). De licht lagere investering is vooral het gevolg van lagere investeringen in de  

vervanging van dienstauto’s door de keuze voor leasen van dienstauto’s in plaats van kopen.

Exploitatie 2019

NETTO KOSTEN X € 1 MILJOEN

21,4 19,7 17,7 

4. Bestuur en Belastingen

Netto Kosten x € 1 miljoen

OB2019 BURAP2019 WRK2019

De netto kosten van het programma Besturen en belastingen vallen € 2,0 miljoen (10,2%) lager uit dan de 

begroting na wijziging (BURAP 2019). De belangrijkste afwijkingen, in miljoenen €, ten opzichte van de 

begroting na wijziging (BURAP) zijn:

Minder personeelslasten op dit programma € 0,8 (V)

Er zijn met name minder uren besteed aan toezicht (€ 0,4 miljoen minder) onder andere door minder 

urenbesteding voor de schouw. De totale werkelijke personeelskosten op dit programma bedroegen 

in 2019 € 6,7 miljoen.

Centrale post voor in te vullen formatie  € 0,7 (V)

In de oorspronkelijke begroting was een centrale post van € 1,4 miljoen opgenomen voor extra  

kennis en vaardigheden. Omdat ten tijde van het opstellen van de begroting nog onvoldoende  

duidelijk was hoe de verdeling over de diverse programma’s precies zou uitvallen zijn deze kosten in 

eerste instantie opgenomen onder het programma bestuur en belastingen. Bij de BURAP is van deze 

post € 0,7 miljoen overgeheveld naar andere programma’s, nadat vacatures inmiddels waren ingevuld. 

Na het vaststellen van de BURAP is van het resterend budget van € 0,7 miljoen in het tweede halfjaar 

€ 0,3 miljoen ingezet in verband met invulling van vacatures en € 0,4 miljoen is ingezet voor uitgezette 

opdrachten en adviesaanvragen bij derden bedoeld om bij te dragen aan het realiseren van investe-

ringen of het oplossen van knelpunten in het bereiken van de programmadoelen. De werkelijke  

kosten zijn opgenomen bij programma’s waarvoor de kosten zijn gemaakt. 

Lagere kosten GBLT  € 0,7 (V)

Onze bijdrage over 2019 aan GBLT valt € 0,7 miljoen lager uit dan begroot na wijziging (BURAP2019). 

Het positieve resultaat van GBLT over 2019 is met name het gevolg van hogere invorderopbrengsten, 

lagere salariskosten en lagere kosten Wet Digitale Overheid. Onze totale bijdrage aan GBLT bedroeg 

in 2019 € 3,4 miljoen.

Lagere kosten adviezen derden innovatie € 0,2 (V)

Er is minder uitgegeven aan advieskosten innovatie dan geraamd. De werkelijke uitgaven over 2019 

bedroegen € 0,1 miljoen.

Extra dotatie voorziening pensioenverplichtingen bestuur € 0,6 (N) 

In verband met de lage rentestand is een extra dotatie aan de pensioenvoorziening voor  

(voormalige) dagelijks bestuursleden noodzakelijk om aan de toekomstige pensioenverplichtingen  

te kunnen voldoen.

Overige afwijkingen € 0,2 (V)

Deze afwijkingen betreffen overige kleinere over- en onderschrijdingen van het budget.
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Verplichte paragrafen

4.1 Ontwikkelingen in 2019 

De ontwikkelingen in 2019 hebben we per programma toegelicht in hoofdstuk 3. Daarnaast is in 2019 

over het voorstel van het bestuur van de Unie van Waterschappen voor aanpassing van het belasting-

stelsel verder gesproken. Eind 2018 heeft de Unie van Waterschappen geconstateerd dat de opvat- 

tingen tussen de waterschappen te ver uiteenlopen om tot eenduidige besluitvorming te komen.  

De waterschappen zijn het erover eens dat het hebben van een eigen belastingstelsel één van de 

belangrijkste voorwaarden is voor duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer. Daarom moet  

een aanpassing van ons belastingstelsel kunnen rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak bij de 

algemeen besturen van de waterschappen. In de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen 

op 13 december 2019 is een procesvoorstel goedgekeurd. Dit voorstel moete moet leiden dat er  

eind 2020 voorstellen liggen met instemming van de waterschapsbesturen, waarin de meest urgente  

knelpunten zijn opgelost.

4.2 Incidentele baten en lasten

In het resultaat over 2019 is een aantal incidentele baten en lasten verwerkt. In onderstaande tabel 

zijn de incidentele bedragen vermeld van minimaal € 0,15 miljoen:

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN X € 1.000

Incidentele baten 

Verkoopopbrengst gronden 237

Aandeel van waterschap in positief jaarresultaat belastingorganisatie GBLT 600

Totaal incidentele baten 837

Incidentele lasten

Dotatie pensioenvoorziening D&H 614

Dotatie voorziening lening BECH 650

Totaal incidentele lasten 1.264

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN, per saldo -427

4.3 Onttrekkingen aan reserves en voorzieningen

Naast de algemene reserves en bestemmingsreserves voor tariefsegalisatie heeft het waterschap  

een aantal overige bestemmingsreserves. Uit deze bestemmingsreserves zijn in 2019 de volgende 

bedragen onttrokken: 

Bestemmingsreserve Omschrijving Onttrekking
(x € 1.000)

Baggeren waterlopen Werkelijke kosten baggerprojecten 1.443

Ontvlechten waterstromen Werkelijke bijdragen aan gemeenten 1.249

Totaal 2.692

Per ultimo 2019 heeft het waterschap voorzieningen voor pensioenverplichtingen bestuurders,  

wachtgeld voormalig bestuur, uitkeringen voormalig personeel en baggeren/herinrichten 6e pand 

Apeldoorns Kanaal. In 2019 is totaal € 0,5 miljoen rechtstreeks aan de voorzieningen onttrokken.  

In paragraaf 5.1.10 wordt het verloop van de voorzieningen toegelicht.

4
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Watersysteembeheer
De belastingopbrengst voor watersysteembeheer is € 1,0 miljoen hoger dan de begroting  

na wijzigingen (BURAP). De belangrijkste verschillen zijn:

•  De belastingopbrengsten van het lopende belastingjaar (2019) is € 0,7 miljoen hoger.  

Dit wordt veroorzaakt door: 

- belastingcategorie Gebouwd is € 0,6 miljoen hoger doordat de WOZ-waarden hoger zijn  

  uitgevallen dan begroot. De stijging komt uit op ca. 7,5%. Bij de BURAP was nog uitgegaan  

  van 7%. Daarnaast is er meer nieuwbouw gerealiseerd (areaaluitbreiding) dan begroot; 

- belastingcategorie Ingezetenen is € 0,1 miljoen hoger doordat de groei van het aantal  

  huishoudens groter is dan begroot.

•  De belastingopbrengst van voorgaande belastingjaren is € 0,3 miljoen hoger. De oorzaak hiervan is: 

- belastingcategorie Gebouwd is € 0,1 hoger, doordat GBLT extra energie heeft gestoken in het    

  bevragen van de gemeenten in ons gebied voor het volledig maken van de WOZ gegevens; 

- belastingcategorie Ingezetenen is € 0,1 hoger, doordat bij woonruimten die eerder aangemerkt 

  waren als leegstaande woonruimten, alsnog belastingaanslagen konden worden opgelegd; 

- belastingcategorie Verontreinigingsheffing is € 0,1 miljoen hoger doordat nog nagekomen  

  gereed meldingen van bronneringen zijn verwerkt tot een heffing. 

Zuiveringsbeheer
De belastingopbrengst voor zuiveringsbeheer is € 2,9 miljoen hoger dan de begroting na wijzigingen 

(BURAP). De belangrijkste verschillen zijn:

•  de belastingopbrengst van het huidige belastingjaar (2019) is € 0,4 miljoen hoger dan begroot na 

wijzigingen (BURAP). De afwijking ten opzichte van de BURAP is beperkt (0,5%);

•  een hogere belastingopbrengst bedrijven (€ 2,3 miljoen) over voorgaande belastingjaren waarbij 

met name voor meetbedrijven definitieve belastingaanslagen zijn opgelegd, dan wel nog opgelegd 

moeten worden. Dit wordt deels veroorzaakt doordat de accountant van GBLT strengere eisen stelt 

aan de berekening en aantoonbaarheid van het in de jaarrekening op te nemen bedrag inzake de 

nog op te leggen belastingaanslagen. Daardoor was dit bedrag in de jaarrekening 2018 te laag.  

Om de betrouwbaarheid van de prognose te verbeteren heeft GBLT in 2019 het prognoseprotocol 

voor zuiveringsheffing bedrijven verbeterd in overleg met hun accountant;

•  hogere belastingopbrengst huishoudens over voorgaande belastingjaren (€ 0,3 miljoen) doordat 

voor woonruimten die eerder waren aangemerkt als leegstaande woonruimten, alsnog belasting-

aanslagen zijn opgelegd.

4.4.3 Kwijtschelding en oninbaar

Kwijtschelding en oninbaar per kostendrager  
per jaar x € 1.000

Begroting  
origineel (OB)

Begroting
na mutaties

(BURAP)

Werkelijk 12
(WRK)

Saldo (WRK)
-/- (BURAP)

1. Watersysteembeheer  1.097  1.097  1.220  123 

    Kwijtschelding Watersysteemheffing  784  784  985  201 

    Oninbaar Watersysteemheffing  313  313  235  -78 

2. Zuiveringsbeheer  1.924  1.924  2.648  724 

    Kwijtschelding Zuiveringsheffing  1.524  1.524  1.960  436 

    Oninbaar Zuiveringsheffing  400  400  688  288 

Kwijtschelding en oninbaar  3.021  3.021  3.868  846 

De kosten van kwijtgescholden belastingen zijn in totaliteit € 0,6 miljoen hoger dan begroot.  

Dit betreft € 0,3 miljoen van voorgaande belastingjaren en € 0,3 miljoen over het belastingjaar 2019. 

4.4 Waterschapsbelastingen

4.4.1 Algemeen

De hoofdlijnen van de diverse belastingopbrengsten en de lastendruk zijn toegelicht in de paragrafen 

4.3 en 4.5 van de beleidsbegroting 2019. Huishoudens met een inkomen gelijk of lager dan 100% van 

de bijstandsnorm, komen in aanmerking voor kwijtschelding van de belastingen.

In onderstaande tabel zijn de netto belastingopbrengsten samengevat weergegeven.

Netto belastingen per kostendrager per jaar x € 1.000 Begroting  
origineel (OB)

Begroting
na mutaties

(BURAP)

Werkelijk 12
(WRK)

Saldo (WRK)
-/- (BURAP)

1. Watersysteembeheer  -61.540  -62.359  -63.202  -844 

    Bruto belastingopbrengsten  -62.637  -63.456  -64.422  -966 

    Huidig belastingjaar 2019  -62.637  -63.245  -63.951  -706 

    Voorgaande belastingjaren  -    -211  -471  -260 

    Kwijtschelding en oninbaar  1.097  1.097  1.220  123 

    Kwijtschelding  784  784  985  201 

    Oninbaar  313  313  235  -78 

2. Zuiveringsbeheer  -79.186  -79.395  -81.596  -2.201 

    Bruto belastingopbrengsten  -81.110  -81.319  -84.244  -2.924 

    Huidig belastingjaar 2019  -81.110  -81.110  -81.506  -396 

    Voorgaande belastingjaren  -    -209  -2.738  -2.529 

    Kwijtschelding en oninbaar  1.924  1.924  2.648  724 

    Kwijtschelding  1.524  1.524  1.960  436 

    Oninbaar  400  400  688  288 

Netto belastingopbrengsten  -140.726  -141.754  -144.799  -3.044 

In de volgende paragrafen wordt meer in detail ingezoomd op de bruto belastingopbrengsten en 

kwijtschelding en oninbaar. 

4.4.2 Bruto belastingopbrengsten

Belastingen per kostendrager per jaar x € 1.000 Begroting  
origineel (OB)

Begroting
na mutaties

(BURAP)

Werkelijk 12
(WRK)

Saldo (WRK)
-/- (BURAP)

1. Watersysteembeheer  -62.637  -63.456  -64.422  -966 

    Huidig belastingjaar 2019  -62.637  -63.245  -63.951  -706 

    851 Opbrengst watersysteemheffing gebouwd  -32.409  -33.109  -33.676  -566 

    852 Opbrengst watersysteemheffing ingezetenen  -24.978  -24.978  -25.119  -141 

    853 Opbrengst watersysteemheffing ongebouwd  -4.808  -4.656  -4.621  36 

    854 Opbrengst watersysteemheffing natuur  -250  -250  -255  -5 

    855 Opbrengst verontreinigingsheffing  -191  -251  -280  -29 

    Voorgaande belastingjaren  -    -211  -471  -260 

    851 Opbrengst watersysteemheffing gebouwd  -    4  -65  -69 

    852 Opbrengst watersysteemheffing ingezetenen  -    -74  -144  -70 

    853 Opbrengst watersysteemheffing ongebouwd  -    -11  -35  -24 

    854 Opbrengst watersysteemheffing natuur  -    -1  -2  -1 

    855 Opbrengst verontreinigingsheffing  -    -129  -225  -96 

2. Zuiveringsbeheer  -81.110  -81.319  -84.244  -2.924 

    Huidig belastingjaar 2019  -81.110  -81.110  -81.506  -396 

    856 Opbrengst zuiveringsheffing bedrijven  -23.367  -23.367  -23.567  -200 

    857 Opbrengst zuiveringsheffing huishoudens  -57.743  -57.743  -57.939  -196 

    Voorgaande belastingjaren  -    -209  -2.738  -2.529 

    856 Opbrengst zuiveringsheffing bedrijven  -    -248  -2.500  -2.252 

    857 Opbrengst zuiveringsheffing huishoudens  -    39  -238  -277 

Belastingopbrengsten  -143.747  -144.775  -148.666  -3.891 
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Waarvan de belangrijkste risico’s zijn:

Risico Categorie Gewaardeerd  
risico (x € 1.000)

Economische en marktrisico's Loon-, prijs- en renteontwikkeling 250

Maatschappelijke risico’s Bodemverontreiniging 250

Brand (voor zover niet verzekerd) 125

Extreme weersomstandigheden (zware regenval, droogte) 125

Piping 125

Industriële lozing 125

Niet voldoen aan subsidievoorwaarden 125

Overig 386

Bedrijfs- en ondernemingrisico’s Belang en risico's van grote/innovatieve projecten 2.500

Uitval ICT voorzieningen 1.250

Restrisico's dijkversterkingsprojecten 500

Niet verhaalbaren ontwerk- en constructie fouten 400

Calamiteiten tijdens werken aan gashoudende installaties 250

Overig 750

Totaal 7.161

4.5.3 Weerstandscapaciteit

De risico’s die niet afgedekt worden door procedures, verzekeringen of voorzieningen (totaal 

€ 7,16 miljoen) worden gedekt uit het eigen vermogen. Dit is de benodigde weerstandscapaciteit.  

De waarde van het eigen vermogen bepaalt de beschikbare weerstandscapaciteit. Het algemeen 

bestuur besloot om alleen de algemene reserves tot de beschikbare weerstandscapaciteit te  

rekenen. 

De benodigde weerstandscapaciteit wordt vervolgens afgezet tegen de beschikbare weerstands- 

capaciteit. De uitkomst van deze berekening vormt het weerstandsvermogen. Conform bestuurs- 

besluit dient het weerstandsvermogen zich binnen een bandbreedte tussen de 1,4 en 2,0 te  

bevinden (ruim voldoende). Per 31 december 2019 bedraagt het weerstandsvermogen  

(na resultaatbestemming): 

Watersysteembeheer Zuiveringsbeheer

Beschikbare weerstandscapaciteit 3.625 7.454

Benodigde weerstandscapaciteit 1.837 5.324

Ratio weerstandsvermogen 2,0 1,4

Op basis van de geactualiseerde risico’s voldoet het weerstandsvermogen van beide taken  

aan de nieuwe norm.

Door GBLT is aangegeven dat de autonome groei van het aantal (toegewezen en nog verwachte  

toe te wijzen) verzoeken onder andere het gevolg is van de vereenvoudiging van het aanvragen van 

kwijtschelding. Daarnaast is een jaarlijkse toename van circa 7,5% te zien van het aantal toewijzingen 

van de geautomatiseerde kwijtschelding. Vanuit het oogpunt van sociaal incasseren brengen we de 

mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen meer onder de aandacht.

De totaal geboekte kosten voor oninbaarheid vallen € 0,2 miljoen hoger uit dan begroot. Dit komt 

met name doordat opgelegde vergrijpboetes voor illegale lozingen volledig als oninbaar zijn opge-

nomen in de voorziening dubieuze debiteuren.

 

4.4.4 Bestemmingsreserve tariefsegalisatie

De bestemmingsreserve tariefsegalisatie wordt aangewend voor egalisatie van toekomstige belas-

tingtariefstijgingen. De tariefsegalisatiereserves worden in de planperiode afgebouwd waarbij we 

streven naar evenwicht tussen kosten en opbrengsten aan het einde van de planperiode. In paragraaf 

5.1.9 wordt het verloop van de reserves uitgebreid toegelicht. De stand van de bestemmingsreserve 

tariefsegalisatie na resultaatbestemming is:

Bestemmingsreserve x € 1.000 Werkelijke stand 31-12-2019

Watersysteembeheer 5.941

Zuiveringsbeheer 9.207

Totaal 15.148

4.5 Weerstandsvermogen

4.5.1 Algemeen

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële positie van het waterschap is. Een goed 

weerstandsvermogen voorkomt dat elke financiële tegenvaller direct leidt tot hogere lasten. Voor het 

beoordelen van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en de achtergronden van de 

risico’s en in de aanwezige weerstandscapaciteit.  

4.5.2 Risico analyse

In november 2019 is de inventarisatie van de risico’s vernieuwd en behandeld door het algemeen 

bestuur. De risico’s zijn financieel vertaald volgens de methode Fine en Kinney. Beoordeeld is in  

hoeverre deze risico’s zijn afgedekt door procedures, verzekeringen of voorzieningen. Van de niet 

afgedekte risico’s hebben we een inschatting gemaakt van de kans dat het risico zich voordoet en  

van de financiële schade als het risico zich voordoet (het effect). Deze inschatting resulteert in een 

gewaardeerd risico in euro’s. De totale gewaardeerde risico’s bedragen (x € 1.000):

Risico Totaal Watersysteem beheer Zuiveringsbeheer

Economische en marktrisico's 250 125 125

Maatschappelijke risico’s 1.261 923 338

Bedrijfs- en ondernemingrisico’s 5.650 789 4.861

Totaal 7.161 1.837 5.324
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4.7 Schuldpositie

Per 31 december 2019 bedraagt de schuldpositie € 250 miljoen (2018: 262 miljoen). De schuldpositie 

daalt ten opzichte van 2018. Dat is grotendeels te verklaren door het feit dat de netto investeringen  

in 2019 lager zijn dan de afschrijvingen. Het verloop van het EMU-saldo geeft inzicht in de mutatie  

van de schuldpositie (zie paragraaf 4.11). 

In november heeft het algemeen bestuur ingestemd met het voorstel om de schuldpositie te  

maximeren op 195% van de totale opbrengsten. In 2019 bedraagt de schuldpositie ten opzichte  

van de totale opbrengsten 164% (2018: 182%).

4.8 Verbonden partijen

Waterschap Vallei en Veluwe heeft bestuurlijke en financiële belangen in partijen. Deze verbonden 

partijen voeren beleid uit voor het waterschap. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel  

in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Van financieel belang is sprake  

wanneer het waterschap middelen ter beschikking heeft gesteld en die kwijt is in geval van faillisse-

ment van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen 

worden op het waterschap.

Aqualysis (bijdrage 2019: € 1,3 miljoen, 2018: € 1,2 miljoen)
Dit laboratorium analyseert alle genomen monsters voor het meten van de waterkwaliteit.  

Aqualysis verricht voornamelijk werkzaamheden voor vijf waterschappen onder een gemeen- 

schappelijke regeling. Deze vijf waterschappen zijn tevens voor een gelijk deel eigenaar. 

Bio Energie Centrale Harderwijk B.V.
De Bio Energie Centrale Harderwijk B.V. gebruikt bestaande warmtestromen van de rwzi Harderwijk 

voor de vergisting van mest(overschot) en externe stromen. Met die vergisting produceert de  

vennootschap acht miljoen m3 groen gas per jaar en zet digestaat (bodemverbeteraar) af in het  

buitenland. Hiermee levert de energiecentrale een energiebijdrage van 30% aan de energie- 

neutraliteit van het waterschap. 

Het waterschap is voor 50% aandeelhouder in de Bio Energie Centrale Harderwijk BV. Het waterschap 

beschikt over tien aandelen met een totale nominale waarde van € 0,01 miljoen. Tevens hebben beide 

aandeelhouders een achtergestelde lening verstrekt van elk € 3,2 miljoen. In februari 2020 hebben 

beide aandeelhouders een aanvullende lening verstrekt van elk € 0,9 miljoen voor het optimaliseren 

van de installatie en het proces. Zie ook paragraaf 5.1.5.

In oktober 2018 was de bouw van de installatie nagenoeg afgerond op een aantal restpunten na en in 

november 2018 werd het eerste opgewekte gas op het aardgasnet van Liander gezet. Korte tijd later 

ontstond een grote calamiteit die het proces verstoorde. Deze calamiteit leidde tot aanpassingen aan 

de installatie. De installatie werd weer opgestart met ongeveer drie maanden vertraging maar kon 

gezien de geconstateerde restpunten (gebreken) nog niet opgeleverd worden. In de loop van 2019 

hebben zich meer grote technische storingen voorgedaan waardoor het proces steeds gestopt moest 

worden of maar deels functioneerde. Doordat twee kritische procesonderdelen niet goed werkten, 

heeft de installatie over het gehele jaar 2019 niet op volle capaciteit gedraaid. De totale gasproductie 

bedroeg 5 miljoen m3. Naast deze technische storingen zijn ook ontwikkelingen op de mestmarkt van 

belang. Voorgaande heeft invloed gehad op het financieel resultaat in 2019.

4.6 Financiering

4.6.1 Ontwikkelingen

Vanaf het 4e kwartaal van 2018 is er sprake van een dalende rente die aangehouden heeft tot het  

3e kwartaal van 2019 (met als laagste punt een negatieve 10-jaars rente van ongeveer -0,3%).  

In het laatste kwartaal van 2019 is de rente weer iets opgelopen, maar er wordt voorlopig nog geen 

(structureel) stijgende rente verwacht. De rente voor een langlopende lening met lineaire aflossing 

van 20 jaar bedraagt per ultimo 2019 ongeveer 0,6% (begroot 1,5%). De rente (rood staan) op de  

rekening-courant bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) bedraagt per ultimo 2019 0%. 

  

4.6.2 Liquiditeit

In 2019 is de vermogensbehoefte gefinancierd door benutting van de kasgeldlimiet (rood staan op  

de rekening courant) en tijdelijk met kasgeldleningen. De rente op deze kasgeldleningen was nega-

tief, wat tot een renteopbrengst van € 0,06 miljoen heeft geleid. Gedurende 2019 is er geen sprake 

geweest van schatkistbankieren. Voor een uitgebreide specificatie van het schatkistbankieren zie 

paragraaf 5.1.8. 

De daadwerkelijke financieringsbehoefte is in 2019 lager uitgevallen dan begroot. Het positievere 

exploitatiesaldo en lagere investeringen dan begroot hebben met name het verschil tussen de begro-

te en werkelijke financieringsbehoefte veroorzaakt. Hierdoor zijn in 2019 géén langlopende leningen 

afgesloten. 

4.6.3 Renterisiconorm

De renterisico’s op de vaste schuld (toekomstige rentelasten zijn hoger dan begroot of hoger dan een 

niveau dat het bestuur wenselijk acht) worden volgens de wet Financiering Decentrale Overheden 

(FIDO) ingekaderd door de renterisiconorm. De renterisiconorm bedraagt 30% van het jaarlijkse 

begrotingskostentotaal. Het waterschap overschreed de norm in 2019 niet.

x € 1.000 2019 2018

Renterisiconorm 45.860 43.995

Reguliere aflossingen (= renterisico) 25.775 25.774

Ruimte onder renterisiconorm 20.085 18.221

4.6.4 Kasgeldlimiet

Volgens de wet FIDO mag maximaal 23% van de begroting met kortlopende geldleningen of via krediet 

in rekening-courant worden gefinancierd. De kasgeldlimiet beperkt het renterisico op de korte finan-

ciering. De gemiddelde netto vlottende schuld per kwartaal mag de kasgeldlimiet niet overschrijden.  

x € 1.000 Kwartaal 1 
2019

Kwartaal 2 
2019

Kwartaal 3 
2019

Kwartaal 4 
2019

Kasgeldlimiet 35.160 35.160 35.160 35.160

Gemiddelde vlottende schuld 33.547 37.612 35.513 25.429

Ruimte (+) /overschrijding (-) kasgeldlimiet 1.613 -2.452 -353 9.731

We hebben meer met kasgeld gefinancierd dan in de begroting opgenomen, omdat we een grote 

HWBP subsidie later hebben ontvangen dan verwacht. De kasgeldlimiet is hierdoor in twee kwartalen 

licht overschreden. Dit past binnen de wet FIDO.  
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4.9 Bedrijfsvoering

Voor 2019 zijn onderstaande thema’s noemenswaardig:

Facilitair 
Eind 2019 is de nieuwe Veluwezaal als multifunctionele vergaderontmoetingsruimte opgeleverd.  

Ook is het gebouw Steenbokstraat 21 in Apeldoorn aangekocht, geleidelijk ingericht en in gebruik 

genomen. Hiermee is het aanbod en de kwaliteit van de ontmoetings-, projectwerk- en vergader- 

ruimten fors toegenomen.

Organisatie brede implementatie assetmanagement
In 2019 hebben we assetmanagement steeds breder ingezet. Het vervangen van de afdekking  

voorbezinktanks voor de rwzi Ede, waarvoor in november 2019 een uitvoeringskrediet beschikbaar  

is gesteld, is hiervan een voorbeeld. Dit project heeft meer prioriteit gekregen, nadat de technische 

toestand en het risico bij niet voldoen aan de wettelijke normen voor geuroverlast en effluent  

kwaliteit, zijn beoordeeld. Wij maken een objectieve afweging voor de beste investering. 

Werken aan de organisatieontwikkeling op basis van Koers 2021 
In het afgelopen anderhalf jaar hebben we gewerkt om Koers 2021 concreet te maken. Inmiddels is  

de ondernemingsraad advies gevraagd om de organisatie inrichting als gevolg van de organische 

ontwikkeling te formaliseren. In de ontwikkeling naar een wendbare organisatie zijn organisatie breed 

bestaande processen, procedures en werkwijzen tegen het licht gehouden. Dit is gedaan op basis 

van de aspecten: vraaggericht werken, integraliteit en efficiency. Het resultaat is dat de structuur  

en werkwijze van bijna alle afdelingen is aangepast. 

Tegelijkertijd hebben we eind 2019 organisatiebreed een quickscan op de bedrijfsvoering uitgevoerd. 

De veranderingen leiden tot nieuwe vragen en uitdagingen in de organisatiebrede bedrijfsvoering. 

Met deze quickscan willen we richting geven en handelingsperspectief creëren voor de ontwikkeling 

van de bedrijfsvoering in 2020 en verder. De belangrijkste aandachtspunten uit deze quickscan zijn:

• Het doorleven en werkend maken van het sturingsmodel van wendbaar werken; en

• Het doorontwikkelen van organisatiebrede bedrijfsvoeringsprocessen. 

Gezien de schaarse arbeidsmarkt is in 2019 geïnvesteerd in nieuwe werving- en selectie methoden  

en onze arbeidsmarktcommunicatie.

 

Personeel 
De gemiddelde leeftijd is in 2019 met 1 maand gestegen van 46,8 naar 46,9. Ondanks dat alle  

medewerkers wel een jaar ouder geworden zijn, is de stijging maar 1 maand. Dit komt vooral  

door instroom van jonge medewerkers.

Het ziekteverzuimpercentage over 2019 bedroeg 3,7% tegen 3,6% in 2018.

In paragraaf 5.3 ‘Exploitatierekening naar kosten- en opbrengstsoorten’ wordt aangegeven dat de 

personeelskosten lager zijn uitgekomen dan begroot. Als één van de oorzaken wordt genoemd het 

later invullen van vacatures dan eerder was geraamd. In 2019 zijn in totaal 104 vacatures opengesteld. 

Hiervan zijn in 2019 vier vacatures ingetrokken en 84 vacatures ingevuld.

Per 31 december 2019 heeft Bio Energie Centrale Harderwijk BV € 15,1 miljoen geïnvesteerd in  

de bouw van de installatie. De financiering vond plaats met langlopende leningen van totaal  

€ 14,7 miljoen: van de aandeelhouders (elk € 3,2 miljoen) en de Rabobank (€ 8,3 miljoen).  

Het restant is met kortlopende schulden gefinancierd. De jaarrekening van Bio Energie Centrale 

Harderwijk BV is nog niet vastgesteld door de aandeelhouders. Daarom kunnen we geen toelichting 

geven op de jaarcijfers 2019 van de Bio Energiecentrale Harderwijk. 

GBLT (bijdrage 2019: € 3,4 miljoen, 2018: € 3,6 miljoen)
Het waterschap is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling met het gemeenschappelijk  

belastingkantoor GBLT voor het heffen en invorderen van waterschapsbelastingen. Bestuurders  

van de deelnemende waterschappen en gemeenten vormen het bestuur van GBLT.

Gebiedscoöperatie O-gen (bijdrage 2019: € 0,02 miljoen, 2018: € 0,02 miljoen)
De coöperatieve structuur voert de gezamenlijke doelen uit voor de vitaliteit en kwaliteit van het  

landelijk gebied van de Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug, Eemland en Kromme Rijnstreek.

Muskusrattenbestrijding (bijdrage 2019: € 1,4 miljoen, 2018: € 1,3 miljoen)
Waterschap Rivierenland voert het muskusrattenbeheer uit voor de waterschappen Rijn en IJssel, 

Vallei en Veluwe, Hollandse Delta en Rivierenland. De bestuurlijke samenwerkingsvorm is gebaseerd 

op een overeenkomst van kosten voor gemene rekening.

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)
De NWB financiert overheden, instellingen voor de volkshuisvesting, de gezondheidszorg en het 

onderwijs. Alle aandelen van de NWB zijn in handen van overheden. Waterschap Vallei en Veluwe 

beschikt over 631 aandelen A en 88 aandelen B met een nominale waarde van € 0,1 miljoen.  

In 2019 heeft de NWB aan alle aandeelhouders € 20 miljoen aan dividend uitgekeerd. Het aandeel  

van Waterschap Vallei en Veluwe hierin bedroeg € 0,2 miljoen.

STOWA (bijdrage 2019: € 0,5 miljoen, 2018: € 0,5 miljoen)
In de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) nemen alle regionale waterbeheerders 

in Nederland deel (waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat). De STOWA doet onderzoek op het 

gebied van afvalwatersystemen, waterketen, watersystemen en waterwerken. De leden van het 

bestuur van de STOWA worden benoemd uit de in de stichting deelnemende organisaties.  

Vereniging Unie van Waterschappen (bijdrage 2019: € 0,5 miljoen, 2018: € 0,4 miljoen)
De Unie behartigt op nationaal en internationaal niveau de belangen van de waterschappen voor een 

goede waterstaatsverzorging binnen het waterschapsbestel. De Unie treedt op namens de water-

schappen als vertegenwoordiger naar het parlement, de rijksoverheid en organisaties als het 

Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In de ledenvergadering  

hebben de voorzitters van de waterschappen zitting. 

Het Waterschapshuis (bijdrage 2019: € 1,0 miljoen, 2018: € 0,9 miljoen)
Het waterschap is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis.  

Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen op het gebied 

van ICT. Het Waterschapshuis heeft als doel het bevorderen van samenwerking op het gebied van  

ICT tussen de waterschappen en de andere overheden die actief zijn in de ‘natte’ sector.  

 

Overige samenwerkingsverbanden
Daarnaast heeft het waterschap diverse samenwerkingsverbanden op het gebied van bijvoorbeeld 

waterketen en ICT en strategische allianties met kennisinstellingen. Omdat hiervoor geen aparte  

entiteiten zijn opgericht, vallen deze niet onder de verbonden partijen.
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4.10 Rechtmatigheid

De processen personele lasten, treasury, (im)materiële vaste activa en (ontvangen) subsidies voldoen 

aan in- en externe regelgeving en zijn daarmee rechtmatig. Tijdens de audits zijn geen bijzonder- 

heden geconstateerd. 

Bij de audit van het proces inkoop is geconstateerd dat bij inhuur derden twee casussen niet  

rechtmatig zijn aanbesteed. In totaal betreft dit een onrechtmatigheid van € 433.000.  

Deze ervaring gebruiken we om nieuwe casussen te voorkomen.

Tijdens de audits wordt ook het begrotingscriterium getoetst op: 

•  toereikendheid van de geautoriseerde begroting (netto kosten en kredieten) en juiste  

besluitvorming bij kostenoverschrijdingen;

• de juiste toewijzing van kosten en opbrengsten aan programma en product;

• de juiste toerekening aan boekjaar.

De netto kosten van programma Veiligheid zijn € 1,4 miljoen hoger dan de gewijzigde begroting 

begroot (zie paragraaf 3.4) en de netto kosten van programma Waterketen zijn € 1,6 miljoen hoger 

dan de gewijzigde begroting. Deze overschrijdingen zijn echter minder dan 10% en liggen binnen  

het mandaat van het college van dijkgraaf en heemraden. In 2019 zijn geen overschrijdingen van  

het begrotingscriterium geconstateerd. 

4.11 EMU-saldo

Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven van de overheid (inclusief decentrale over- 

heden). De landen die meedoen aan de Economische en Monetaire Unie (EMU), hebben afspraken 

gemaakt over het op orde houden van de overheidsfinanciën. Eén van deze afspraken heeft betrek-

king op het begrotingstekort van landen, oftewel het EMU-tekort dat maximaal 3% van het Bruto 

Binnenlands Product (BBP) mag bedragen. 

De Unie van Waterschappen, IPO en VNG hebben op 23 mei 2018 met het kabinet afspraken gemaakt 

over de ruimte in het Nederlandse EMU-tekort voor de decentrale overheden in de periode 2019  

tot en met 2022. Deze ruimte bedraagt 0,4% van het Bruto Binnenlands Product (BBP), terwijl deze 

ruimte over 2017 en 2018 nog 0,3% BBP bedroeg. Inmiddels is deze ruimte ook onderverdeeld:  

0,27% gemeenten, 0,08% provincies en 0,05% waterschappen. Ons deel ligt daarbij rond de  

-/- € 21 miljoen per jaar.

Er zijn verschillende oorzaken waardoor de ontstane vacatures niet altijd direct ingevuld worden  

en er regelmatig een behoorlijke tijd zit tussen het ontstaan en het invullen van de vacature.  

De belangrijkste oorzaken zijn:

• De krapte op de arbeidsmarkt leidt tot een langere doorlooptijd; en

•  De organisatieverandering vraagt om het bijstellen van eisen. Bij plotseling vertrek van mede- 

werkers vergt het formuleren van de juiste functie-eisen meer analyse tijd dan gebruikelijk.

 

Het overschot op personeelskosten is gezien dit laatste grotendeels incidenteel. Inmiddels zetten  

we meer in op recruitment en op een snellere doorloop van het proces. 

De besparing op inhuur is mede ingegeven door betere procedures en een kritische blik naar  

urgentie en noodzaak. De verwachting is dat de besparing op inhuur structureel is.

Wat heeft het gekost?

NETTO KOSTEN X €1 MILJOEN

26,1 25,4 24,0

OB2019 BURAP2019 WRK2019

Netto kosten x € miljoen

De kosten van de ondersteunende bedrijfsvoeringsproducten vallen € 1,4 miljoen lager (5,5%) uit dan 

begroot bij de BURAP. De kosten van de bedrijfsvoering worden doorbelast naar de vier programma’s. 

De belangrijkste afwijkingen, in miljoenen €, ten opzichte van de begroting na wijziging (BURAP) zijn:

Lagere kosten organisatiebeleid en beheer   € 0,3 (V)

De kosten als gevolg van zogenaamde route-afspraken en de doorontwikkeling management  

zijn lager uitgevallen. De gevolgen van de organisatorische wijzigingen worden vooral vanaf 2020 

zichtbaar. 

Lagere kosten ICT  € 0,5 (V)

De kosten vallen lager uit onder andere doordat we meerdere pakketten hebben opgezegd, nadat 

we enkele softwarepakketten langzaam hebben uitgefaseerd. Daarnaast is er nog geen duidelijkheid 

over de bijdrage van lagere overheden in de DSO softwarekosten en de bijdrage voor infrastructuur 

van het Rijk. In 2019 zijn er geen kosten. Deze schuiven door naar 2020.

Door te prioriteren binnen het bestaande takenpakket waren de kosten voor inhuur lager.

Lagere laboratoriumkosten Aqualysis  € 0,2 (V)

De kosten voor chemisch onderzoek aan het laboratorium Aqualysis zijn lager uitgevallen.  

Overige afwijkingen  € 0,4 (V)

Deze afwijkingen betreffen overige kleinere over- en onderschrijdingen van het budget. 
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x € 1.000 Werkelijk 
2019

Begroting 
2019

Werkelijk 
2018

Exploitatiesaldo 1.633 -5.950 132

EMU-exploitatiesaldo 1.633 -5.950 132

Bruto-investeringsuitgaven  - 29.351 46.700 22.095

Subsidies  + 11.106 12.500 7.360

Mutatie voorraad werk voor derden +

Desinvestering materiële en immateriële vaste activa  + 1.206 2.149

Afschrijvingen  + 26.181 26.200 25.752

Invloed investeringen 9.142 -8.000 13.166

Toevoegingen aan voorzieningen ten laste van exploitatie  + 1.414 400 308

Onttrekkingen aan voorzieningen ten gunste van exploitatie  - 50

Betalingen rechtstreeks uit voorzieningen  - 518 700 569

Externe vermeerderingen van voorzieningen  + 

Invloed voorzieningen 846 -300 -261

Boekwinst  - 

Boekverlies  + 

Deelnemingen en aandelen 0 0 0

EMU SALDO 11.621 -14.250 13.037

4.12 Klachten

Volgens de Algemene wet bestuursrecht gaan klachten over de vraag of de organisatie, het  

bestuur of een ambtenaar zich behoorlijk heeft gedragen ten opzichte van een burger of bedrijf.  

Het waterschap is verplicht deze (schriftelijke) klachten te registreren en hierover jaarlijks te  

publiceren. Klachtenbehandeling draagt bij aan het herstel van de relatie tussen burgers en  

waterschap en aan het leren van klachten.

Waterschap Vallei en Veluwe heeft in 2019 zes klachten ontvangen. Zes klachten zijn behandeld  

en opgelost in 2019. Alle zes klachten zijn opgelost zonder hoorzitting door tussenkomst van de 

klachtenbehandelaar of de klachtencoördinator. 

In 2019 heeft de Nationale Ombudsman op een verzoekschrift uit 2018 schriftelijk geoordeeld  

geen onderzoek te starten, omdat zijn oordeel niets toevoegt aan de klachtbehandeling door  

het waterschap. De klager kan de gewenste aanleg van een natuurlijke oever niet afdwingen  

of bewerkstelligen. Eén ander, eind 2019 ontvangen verzoekschrift, is in behandeling. 
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Jaarrekening

5.1 Balans en toelichting

5.1.1 Balans per 31 december voor resultaatbestemming

BEDRAGEN (X € 1.000)

Activa 2019 2018 Passiva 2019 2018

Vaste activa Vaste passiva

Immateriële vaste activa 10.800 11.363 Algemene reserves 10.609 9.814

Materiële vaste activa 276.641 285.220 Bestemmingsreserve tariefsegalisatie 11.802 11.264

Financiële vaste activa 3.792 4.794 Overige bestemmingsreserves 3.490 2.757

291.233 301.377 Nog te bestemmen resultaat 4.324 4.757

Eigen vermogen 30.225 28.592

Vlottende activa

Kortlopende vorderingen 12.443 10.891 Voorzieningen 6.749 6.553

Overlopende activa 16.982 23.210

Liquide middelen 14 12 Vaste schulden looptijd > 1 jaar 226.548 252.323

29.439 34.113

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden looptijd < 1 jaar 37.994 27.333

Overlopende passiva 19.156 20.689

57.150 48.022

Totaal 320.672 335.490 Totaal 320.672 335.490

5.1.2 Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de Regeling beleidsvoorbereiding en  

verantwoording waterschappen (RBVW) en hoofdstuk 4 van het Waterschapsbesluit.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
Activa, passiva en de bepaling van het resultaat worden gewaardeerd op basis van historische kosten. 

De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden, tenzij in deze toelichting anders  

is vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 

worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die  

hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor  

het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vaste activa
Immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

verminderd met ontvangen subsidie. Het waterschap berekent de afschrijvingen op basis van een vast 

percentage van de kosten (lineaire afschrijving), waarbij rekening wordt gehouden met eventuele 

duurzame waardeverminderingen. Afschrijving vindt plaats vanaf de maand volgend op het moment 

van ingebruikname.  

5
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5.1.3 Immateriële vaste activa

(x € 1.000) Boekwaarde
01-01-19

(Des-)
investering

Bijdragen 
van derden

Afschrijving Boekwaarde
31-12-19

Software 547 117 258 406

Waterbodemsanering 1.724 89 1.635

Geactiveerde bijdragen Rijk (HWBP) 8.557 302 8.255

Overige immateriële vaste activa 535 31 504

Totaal 11.363 117 0 680 10.800

5.1.4 Materiële vaste activa

(x € 1.000) Boekwaarde
01-01-19

(Des-)
investering

Bijdragen 
van derden

Afschrijving Boekwaarde
31-12-19

Gronden en terreinen 8.725 258 8.983

Vervoermiddelen 1.968 -1.017 444 507

Machines, apparaten, werktuigen 571 362 176 757

Bedrijfsgebouwen 11.584 1.102 584 12.102

Waterkeringen 11.390 2.622 737 13.275

Watergangen en gemalen 49.624 2.042 4.646 47.020

Gemalen waterkwaliteit 17.640 1.523 2.141 17.022

Zuiveringsinstallaties 151.114 6.316 14.660 142.770

Slibverwerkingsinstallaties 16.365 1.913 14.452

Overige materiële vaste activa 401 200 201

Onderhanden werk 15.838 14.820 11.106 19.552

Totaal 285.220 28.028 11.106 25.501 276.641

Het overzicht in de bijlage (bladzijde 75) betreft alle werken die per 1 januari 2019 onderhanden waren 

en die lopende het jaar zijn gestart. De desinvestering bij vervoermiddelen wordt veroorzaakt door 

de verkoop van een groot deel van het wagenpark aan de leasemaatschappij (sale and lease back).

5.1.5 Financiële vaste activa

(x € 1.000) Stand
01-01-19

Nieuw Aflossing Voorziening Stand
31-12-19

Aandelen NWB 100 100

Aandelen Bio Energie Centrale Harderwijk 10 10

Kapitaalverstrekkingen aan bedrijven 110 0 0 0 110

Hypotheken 1.465 339 1.126

Autoleningen 29 13 16

Leningen aan ambtenaren 1.494 0 352 0 1.142

Bio Energie Centrale Harderwijk 3.190 650 2.540

Leningen aan bedrijven 3.190 0 0 650 2.540

Totaal 4.794 0 352 650 3.792

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen:

Immateriële vaste activa

Bijdragen aan activa in eigendom derden 5 jaar

Solidariteitsbijdrage HWBP (t/m 2012) 35 jaar

Overige immateriële vaste activa sanering waterbodems 30 jaar

overig 5 jaar

Materiële vaste activa

Gronden en terreinen gronden 0 jaar

inrichting terreinen 30 jaar

Vervoermiddelen 7 jaar

Machines, apparaten en installaties 7 jaar

Bedrijfsgebouwen en woonruimten gebouwen 40 jaar

technische installaties 15 jaar

veiligheidvoorzieningen, telefoon, meubilair 10 jaar

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 

Waterkeringen aanleg, verbetering 35 jaar

Watergangen en eenvoudige waterkwantiteitskunstwerken waterlopen, kunstwerken 25 jaar

beschoeiing 15 jaar

depot berging saneringsspecie 15 jaar

Waterkwantiteitsgemalen en -kunstwerken bouwkundig 30 jaar

elektro/mechanisch 15 jaar

procesautomatisering 10 jaar

Zuiveringstechnische werken

Transportleidingen 30 jaar

Gemalen bouwkundig 30 jaar

elektro/mechanisch 15 jaar

procesautomatisering 10 jaar

Zuiveringsinstallaties bouwkundig 30 jaar

elektro/mechanisch 15 jaar

procesautomatisering 10 jaar

Slibverwerkingsinstallaties bouwkundig 30 jaar

elektro/mechanisch 15 jaar

procesautomatisering 10 jaar

Overige materiële vaste activa peilbesluiten, waterakkoorden 8 jaar

hardware 4 jaar

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, waarbij rekening wordt 

gehouden met eventuele waardeverminderingen. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en 

BV’s zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen.

Vlottende activa
De kortlopende vorderingen en overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.  

Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht, die statisch wordt bepaald  

op basis van geschatte inningskansen.

Vaste passiva
De voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale waarde van de betreffende verplichting. 

Uitzondering hierop vormt de pensioenvoorziening, die tegen actuariële waarde is gewaardeerd.

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. 

De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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De nog te ontvangen voorschotten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(x € 1.000) Stand
01-01-19

Ontvangen Niet
subsidiabel

Uitgaven Stand
31-12-19

Subsidie dijkverbetering VZR 14.400 10.913 722 -200 2.565

Subsidie dijkverbetering TGG 858 2.865 3.723

Nog te ontvangen voorschotten Rijk 15.258 10.913 722 2.665 6.288

Binnenveldse Hooilanden 0 3.402 3.402

Vispassage Barneveldsebeek 8 88 177 97

WOK provincie Gelderland 2015-2021 638 570 403 1.511 1.176

Nog te ontvangen voorschotten Provincie 646 570 491 5.090 4.675

WOW 0 172 541 1.013 300

LL4Wide 0 33 78 195 84

Nog te ontvangen voorschotten overig 0 205 619 1.208 384

Totaal 15.904 11.688 1.832 8.963 11.347

Eind december 2018 was de aflossing van twee langlopende leningen geïncasseerd met een  

valutadatum in 2019 (totaal € 2,7 miljoen). Dit is in 2019 niet het geval, waardoor de vooruitbetaalde 

bedragen ultimo 2019 zijn gedaald. Onder de vooruitbetaalde bedragen is de bijdrage 2020  

(totaal € 1,4 miljoen) voor Aqualysis, een verbonden partij, opgenomen.

GBLT verwacht dat in 2020 de volgende aanslagen worden opgelegd en kwijtscheldingen worden 

verwerkt die betrekking hebben op 2019 en voorgaande jaren (x € 1.000):

• Zuiveringsheffing  € 1.571 

• Watersysteemheffing  € 328 

• Kwijtschelding -/- € 365 

De vordering op verbonden partijen bestaat uit de afrekeningen van de resultaten 2019. De resultaten 

worden conform de vastgestelde verdeelsleutels verdeeld. Het aandeel van Waterschap Vallei en 

Veluwe bedraagt (x € 1.000):

• Aqualysis € 144 

• GBLT € 600

De rente op de verstrekte lening aan Bio Energiecentrale Harderwijk (BECH) is hierin eveneens  

opgenomen (2017 tot en met 2019). Op basis van de prognoses van BECH is het niet de verwachting 

dat BECH de rente kan betalen. Voorzichtigheidshalve is een voorziening opgenomen voor het  

volledige openstaande bedrag (€ 0,5 miljoen).

5.1.8 Liquide middelen

(x € 1.000) 2019 2018

Uitzettingen in 's Rijks schatkist (schatkistbankieren) 0 0

Overige bankrekeningen 9 7

Kas 5 5

Totaal 14 12

Het saldo van de rekening courant bij de Nederlandse Waterschapsbank is opgenomen bij de  

netto vlottende schulden (paragraaf 5.1.12). Bij de Nederlandse Waterschapsbank gold in 2019  

een maximum rekening courant krediet van € 35,2 miljoen (2018: € 33,7 miljoen). Dit bedrag is  

gelijk aan de voor 2019 bepaalde kasgeldlimiet (zie paragraaf 4.6.4).

Het waterschap bezit 631 aandelen A en 88 aandelen B van de NV Nederlandse Waterschapsbank.  

In 2019 heeft de NWB voor de eerste keer vanaf 2012 weer dividend uitgekeerd (€ 0,2 miljoen).  

De kapitaalverstrekking aan de Bio Energie Centrale Harderwijk BV bestaat uit 10 aandelen A. 

Aan Bio Energie Centrale Harderwijk BV is eveneens een achtergestelde lening verstrekt van 

€ 3,2 miljoen. De looptijd van deze lening is 13 jaar na ingang van de SDE subsidie (tot eind 2031).  

In 2019 is een voorziening voor oninbaarheid getroffen voor een bedrag van € 0,7 miljoen.

Het waterschap verstrekt geen nieuwe hypotheken. De resterende looptijd van de huidige  

hypotheken is uiterlijk tot en met 2035.

5.1.6 Kortlopende vorderingen

(x € 1.000) 2019 2018

Belastingdebiteuren 15.065 11.876

Voorziening dubieuze debiteuren -5.025 -4.377

Vorderingen op belastingdebiteuren 10.040 7.499

Vorderingen als gevolg van subsidies en bijdragen 1.287 2.102

Overige vorderingen 1.116 1.290

Totaal 12.443 10.891

GBLT voert de belastingheffing en -invordering uit voor het waterschap. De vorderingen op  

belastingdebiteuren en de dubieuze vorderingen zijn opgenomen in de jaarrekening volgens  

opgave van GBLT. Het saldo van de vorderingen belastingdebiteuren per 31 december 2019  

bedraagt 10,2% van de totaal opgelegde belastingaanslagen in 2019 (2018: 8,4%). De stijging van  

het debiteurensaldo wordt veroorzaakt door het later opleggen van een deel van de aanslagen.

5.1.7 Overlopende activa

(x € 1.000) 2019 2018

Nog te ontvangen voorschotten 11.347 15.904

Vooruitbetaalde bedragen 2.688 4.957

Nog op te leggen aanslagen en kwijtscheldingen 1.534 491

Nog te ontvangen bedragen verbonden partijen 1.281 760

Voorziening dubieuze vorderingen -537 0

Vorderingen op verbonden partijen 744 760

Belastingen (BTW aangifte 4e kwartaal) 176 742

Overige overlopende posten 493 356

Totaal 16.982 23.210
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Bestemmingsreserve ontvlechten waterstromen
Het waterschap heeft een gezamenlijk afkoppelprogramma met gemeenten opgezet voor het  

ontvlechten van schone en gebruikte waterstromen. In de periode 2016 tot en met 2021 is in totaal  

€ 12 miljoen beschikbaar gesteld door het waterschap. Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd  

conform begroting van het betreffende jaar (2019: € 1,5 miljoen) aan de bestemmingsreserve;  

de werkelijke bijdragen aan gemeenten worden onttrokken (2019: € 1,2 miljoen).

Nog te bestemmen resultaat
De toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves, die al door het algemeen bestuur 

zijn vastgesteld in de begroting en de Burap, zijn in de kolommen vastgestelde resultaatbestemming 

verwerkt. Het restant ad € 4,3 miljoen is opgenomen als ‘nog te bestemmen resultaat’. Het algemeen 

bestuur besluit hierover bij de vaststelling van de jaarstukken.

5.1.10 Voorzieningen

(x € 1.000) Pensioenen 
bestuur

Wachtgeld 
voormalig 

bestuur

Uitkeringen 
voormalig 
personeel

Baggeren 
Apeldoorns 

Kanaal
Totaal

Stand per 1-1-19 3.204 23 399 2.927 6.553

Toevoeging rente 9 9

Dotatie aan voorziening 613 68 74 755

Vrijval 50 50

Externe onttrekkingen 159 46 313 518

Stand per 31-12-19 3.667 45 110 2.927 6.749

Voorziening pensioenverplichtingen bestuur
Op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) hebben dagelijks bestuurs-

leden recht op een ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Voor de hieruit voortvloeiende verplich-

tingen vormt het waterschap een voorziening. De werkelijk betaalde pensioenuitkeringen worden 

onttrokken aan de voorziening. Bij de berekening van de voorziening zijn de volgende uitgangs- 

punten gehanteerd:

•  de gehanteerde rente voor actieve deelnemers is 0,29% (2018: 1,577%), de gehanteerde rente  

voor gepensioneerden is -/- 0,157% (2018: 0,988%); en

•  de pensioenrichtleeftijd voor actieve deelnemers is 68 jaar.

Als gevolg van de gedaalde rentestand heeft in 2019 een dotatie aan de pensioenvoorziening  

plaatsgevonden van € 0,6 miljoen.

Voorziening wachtgeld voormalig bestuur
Op basis van de APPA ontvangen dagelijks bestuursleden na aftreden een wachtgelduitkering.  

Voor de hieruit voortvloeiende verplichtingen vormt het waterschap een voorziening. Nieuw ontstane 

verplichtingen in een jaar worden toegevoegd aan de voorziening en de werkelijk uitbetaalde  

uitkeringen worden onttrokken.  

Voorziening uitkeringen voormalig personeel
Voor verplichtingen aan voormalig personeelsleden inzake salarisdoorbetaling en WW-uitkeringen  

is een voorziening gevormd. Nieuw ontstane verplichtingen in een jaar worden toegevoegd aan de 

voorziening en de werkelijk uitbetaalde kosten worden onttrokken.

Decentrale overheden zijn verplicht om overtollige liquide middelen in de schatkist aan te houden met 

uitzondering van het drempelbedrag. Dit bedrag mag het waterschap als positief saldo op de rekening 

courant aanhouden. Het waterschap overschreed dit drempeldrag niet in 2019. De benutting van het 

drempelbedrag in 2019 is als volgt berekend:

x € 1.000 Kwartaal 1 
2019

Kwartaal 2 
2019

Kwartaal 3 
2019

Kwartaal 4 
2019

Drempelbedrag 1.147 1.147 1.147 1.147

Op dagbasis buiten de schatkist aangehouden middelen 0 0 0 0

Ruimte onder het drempelbedrag 1.147 1.147 1.147 1.147

5.1.9 Eigen vermogen

(x € 1.000) Stand
01-01-19

Vastgestelde 
res. bestemming 

bij begroting

Vastgestelde 
res. bestemming

burap

Voorstel res. 
bestemming 
jaarrekening

Stand 
31-12-19

Watersysteembeheer 3.625 3.625

Zuiveringsbeheer 6.984 470 7.454

Algemene reserves 10.609 0 0 470 11.079

Watersysteembeheer 4.224 -1.450 1.563 1.604 5.941

Zuiveringsbeheer 10.069 -3.800 1.196 1.742 9.207

Bestemmingsreserve tariefsegalisatie 14.293 -5.250 2.759 3.346 15.148

Baggeren waterlopen 806 -700 757 863

Ontvlechten waterstromen 2.884 500 -249 3.135

Overige bestemmingsreserves 3.690 -700 500 508 3.998

Totaal 28.592 -5.950 3.259 4.324 30.225

Algemene reserves
De algemene reserves fungeren als het weerstandsvermogen van het waterschap en hebben geen 

specifieke bestemming. Met de algemene reserves worden eventuele toekomstige tegenvallers van 

algemene aard opgevangen. Voor meer informatie over het weerstandsvermogen zie paragraaf 4.5. 

Op 21 februari 2018 besloot het algemeen bestuur om het saldo van incidentele mee- en tegenvallers 

toe te voegen of te onttrekken aan de algemene reserves onder voorwaarde dat de begrote ont- 

trekking aan de bestemmingsreserves tariefsegalisatie hierdoor niet wordt overschreden. Bij het  

vaststellen van de beleidsbegroting doet het college van dijkgraaf en heemraden een voorstel  

voor besteding. 

Bestemmingsreserves tariefsegalisatie
Deze bestemmingsreserves worden aangewend om ongewenste schommelingen op te vangen  

in de belastingtarieven. Het restant van het resultaat na mutatie van de algemene reserves en  

overige bestemmingsreserves, wordt toegevoegd of onttrokken aan de bestemmingsreserves  

tariefsegalisatie.

Bestemmingsreserve baggeren waterlopen
Deze bestemmingsreserve wordt aangewend voor het baggeren van A-watergangen. De werkelijk 

gemaakte kosten in een jaar worden onttrokken aan deze bestemmingsreserve (2019: € 1,4 miljoen). 

Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd conform begroting van het betreffende jaar (2019: € 2,2 miljoen).
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De vooruit ontvangen werken derden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(x € 1.000) Ruimte voor
de Rivier

Overige
projecten

Totaal

Cumulatieve bruto uitgaven 0 3.537 3.537

Cumulatieve ontvangen bijdragen 3.790 4.961 8.751

Vooruit ontvangen bijdragen 3.790 1.424 5.214

Stand per 1-1-2019 0 0 0

Bruto uitgaven 779 1.429 2.208

Ontvangen bijdragen 0 462 462

Vooruit ontvangen bijdragen -779 -967 -1.746

Mutatie in 2019 0 0 0

Bruto uitgaven 0

Ontvangen bijdragen 0

Gereedgekomen in 2019 0 0 0

Cumulatieve bruto uitgaven 779 4.966 5.745

Cumulatieve ontvangen bijdragen 3.790 5.423 9.213

Vooruit ontvangen bijdragen 3.011 457 3.468

Stand per 31-12-2019 0 0 0

De nog te betalen bedragen ad € 2,3 miljoen betreffen goederen en diensten die zijn geleverd  

in 2019, maar waarvoor op de balansdatum nog geen factuur is ontvangen. 

5.1.14 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en risico’s

Verplichtingen
Per 31 december 2019 zijn verplichtingen aangegaan inzake investeringen in lopende projecten  

voor een totaalbedrag van € 20,4 miljoen.

Garantstellingen
Het waterschap draagt ervoor zorg dat het Waterschapshuis te allen tijde over voldoende middelen 

beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen naar rato van de op dat 

moment geldende bijdrage per deelnemer.

Het waterschap stelt zich borg ten behoeve van de NWB voor de juiste nakoming van de verplichting 

tot betaling van hetgeen de NWB van Aqualysis te vorderen heeft. Deze borgstelling is naar rato van 

de op dat moment geldende bijdrage per deelnemer (op basis van de actuele percentages op grond 

van de bijdrageverordening). Voor 2019 is dat 21,00%. 

De NWB heeft een kredietfaciliteit verstrekt ad € 2 miljoen aan de Unie van Waterschappen.  

Het waterschap staat hiervoor garant, gezamenlijk met alle waterschappen. Het aandeel van het 

waterschap in de garantstelling bedraagt 5%. Daarnaast stelt het waterschap zich borg ten behoeve 

van de NWB voor de juiste nakoming van de verplichting tot betaling van hetgeen de NWB van de 

Unie van Waterschappen te vorderen heeft naar rato van de op dat moment geldende contributie  

per deelnemer. Voor 2019 is dat 4,84%. 

Voorziening baggeren en herinrichten 6e pand Apeldoorns Kanaal
Bij de overdracht van het 6e pand Apeldoorns Kanaal aan het waterschap in 2013 is € 3 miljoen  

ontvangen van Rijkswaterstaat voor achterstallig onderhoud. Dit bedrag is toegevoegd aan de  

voorziening. De werkelijk gemaakte kosten worden onttrokken aan de voorziening. De uitvoering  

van dit project is gepland in 2020-2022.

5.1.11 Vaste schulden met looptijd van één jaar of langer

(x € 1.000) Stand
01-01-19

Nieuwe
leningen

Aflossingen Stand
31-12-19

Onderhandse leningen binnenlandse banken 231.323 0 24.525 206.798

Onderhandse leningen openbare lichamen 12.000 0 750 11.250

Onderhandse leningen buitenlandse instellingen 9.000 0 500 8.500

Totaal 252.323 0 25.775 226.548

Aflossing vindt plaats op lineaire basis. Uitzondering hierop vormt een lening ad € 10 miljoen, die 

ineens wordt afgelost op 1 januari 2039. De aflossingsverplichting in 2020 bedraagt € 24,5 miljoen.  

De rentelast op vaste geldleningen in 2019 bedraagt € 6,0 miljoen (2018: € 6,8 miljoen).

5.1.12 Netto vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar

(x € 1.000) 2019 2018

Schulden aan leveranciers 7.799 9.250

Nederlandse Waterschapsbank 27.435 15.546

Belastingen, sociale en pensioenpremies 2.760 2.537

Totaal 37.994 27.333

5.1.13 Overlopende passiva

(x € 1.000) 2019 2018

Nog niet bestede voorschotten 7.656 7.817

Vooruit ontvangen werken derden 3.468 5.214

Nog te betalen rente 3.393 2.923

Nog te betalen bedragen 2.319 2.632

Niet opgenomen vakantiedagen 1.880 1.651

Overige 440 452

Totaal 19.156 20.689

De nog niet bestede voorschotten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(x € 1.000) Stand
01-01-19

Ontvangen Niet
subsidiabel

Uitgaven Stand
31-12-19

HWBP Grebbedijk 3.489 0 176 2.128 1.537

HWBP Grebbedijk piping 0 90 0 0 90

HWBP 5e en 6e pand Apeldoorns kanaal 3.959 0 128 1.289 2.798

HWBP Noordelijke Randmeerdijk 371 1.342 49 475 1.287

Niet bestede voorschotten Rijk 7.819 1.432 353 3.892 5.712

Zoetwatervoorziening 0 528 0 0 528

Programma beekherstel Utrecht-Oost -2 254 252

Niet bestede voorschotten Provincie -2 528 254 0 780

Kaumera 0 1.277 302 1.005 574

Waterfabriek Wilp 0 750 130 290 590

Niet bestede voorschotten overig 0 2.027 432 1.295 1.164

Niet bestede voorschotten 7.817 3.987 1.039 5.187 7.656
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5.2 Exploitatierekening naar kostendragers

Resultaat per kostendrager bedragen x € 1.000
Begroting 

origineel 
(OB)

Begroting na 
wijziging
(BURAP)

Werkelijk 
12 (WRK)

Saldo 
(WRK)  

-/- (BURAP)

1. Watersysteembeheer  2.150  588  -1.774  -2.361 

00 Netto Kosten  63.490  63.004  61.550  -1.454 

80 Dekkingsmiddelen niet zijn de belasting opbrengsten  1.097  972  1.098  126 

     Kwijtschelding Watersysteemheffing  784  784  985  201 

     Oninbaar Watersysteemheffing  313  313  235  -78 

     Dividenden  -    -125  -122  3 

81 Belastingopbrengsten  -62.637  -63.456  -64.422  -966 

     Verontreiningingsheffing  -191  -380  -505  -125 

     Watersysteemheffing  -62.446  -63.076  -63.917  -841 

89 Dekkingsverschil  200  67  0  -67 

2. Zuiveringsbeheer  3.800  2.104  140  -1.963 

00 Netto Kosten  81.737  80.954  81.859  904 

80 Dekkingsmiddelen niet zijn de belasting opbrengsten  1.924  1.799  2.526  727 

     Kwijtschelding Zuiveringsheffing  1.524  1.524  1.960  436 

     Oninbaar Zuiveringsheffing  400  400  688  288 

     Dividenden  -    -125  -122  3 

81 Belastingopbrengsten  -81.110  -81.319  -84.244  -2.924 

     Zuiveringsheffing  -81.110  -81.319  -84.244  -2.924 

89 Dekkingsverschil  1.250  670  0  -670 

Resultaat (+ = tekort)  5.950  2.691  -1.633  -4.324 

Al vastgestelde resultaatbestemming  -5.950  3.259  -2.691 

Bestemmingsreserve tariefsegalisatie watersysteembeheer  -1.450  1.563  113 

Bestemmingsreserve tariefsegalisatie zuiveringsbeheer  -3.800  1.196  -2.604 

Bestemmingsreserve baggeren waterlopen  -700  -700 

Bestemmingsreserve ontvlechten waterstromen  500  500 

Nog te bestemmen resultaat  -    -    4.324 

Tariefsegalisatie watersysteembeheer

Tariefsegalisatie zuiveringsbeheer  470 

Bestemmingsreserve baggeren waterlopen  1.604 

Bestemmingsreserve ontvlechten waterstromen  1.742 

Bestemmingsreserve baggeren waterlopen  757 

Bestemmingsreserve ontvlechten waterstromen  -249 

Resultaatbestemming  -5.950  3.259  1.633 

Een korte analyse van het resultaat per kostendrager staat in paragraaf 2.2.6.

Claims van derden
Op 4 juli 2018 heeft het algemeen bestuur een besluit genomen over de voorkeursoplossing voor  

de Westdijk. Het doel van het waterschap is een mooie, schone en veilige dijk voor de inwoners van 

Bunschoten-Spakenburg. De bedoeling is om de schade te verhalen op de veroorzaker van de  

vervuiling. Daarbij is het de vraag of, en in hoeverre, de schade verhaald kan worden. Hoewel de  

verwachting is dat de kosten voor de te nemen maatregelen vallen binnen de financieringsregeling 

van het HWBP-2, dient dit, zodra de definitieve maatregel voldoende uitgewerkt is, nog wel getoetst 

en bevestigd te worden door het HWBP.

Vanwege het aantreffen van de Japanse duizendknoop (JDK) heeft het waterschap aansprakelijk- 

stellingen ontvangen. Daarin stellen derden het waterschap op voorhand aansprakelijk voor schade. 

Het waterschap heeft de ontvangen aansprakelijkstellingen afgewezen. Hierop is afgelopen jaar geen 

formele reactie meer gekomen. De aannemer heeft de met JDK besmette grond in de zomer van 

2018 vervangen. In het voorjaar van 2019 is er geen JDK in het gebied aangetroffen. Er zijn drie  

monitoringsrondes geweest. De komende drie jaar blijft het waterschap het gebied monitoren op 

JDK. Als er JDK op komt, schakelen we de aansprakelijk gestelde aannemer hiervoor in. Voor de 

monitoring, het eventuele onderhoud in de monitoringsfase of het verwijderen van een enkele  

JDK die nog opkomt, is budget gereserveerd binnen het project Calamiteit Heiligenbergerbeek.

Risico’s
Het waterschap is met 16 gemeenten een samenwerkingsovereenkomst Meten en Monitoren in de 

afvalwaterketen en Grondwater Bestuurlijk Platform Water Vallei en Eem’ aangegaan. Binnen deze 

samenwerking is de uitvoeringsorganisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.  

De medewerkers van de uitvoeringsorganisatie zijn formeel in dienst bij het waterschap (per ultimo 

2019 2,6 fte) en wij zijn daarmee risicodrager voor de personele afwikkeling bij eventuele beëindiging 

van deze samenwerking.
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De ICT kosten lager uit, onder andere door opzegging van meerdere pakketten, nadat software- 

pakketten zijn opgeschoond en andere functionaliteiten zijn geïmplementeerd. Daarnaast is er nog 

discussie over de bijdrage van lagere overheden in de DSO softwarekosten en de bijdrage voor de 

infrastructuur van het Rijk.  

Door een eenvoudigere maaimethode en minder kosten ontwikkelbeheer, met name geen  

bemesting, vallen de onderhoudskosten voor waterkeringen € 0,2 miljoen lager uit. De lagere  

onderhoudskosten (€ 0,5 miljoen lager) voor watersysteem zijn vooral het gevolg van lagere  

baggerkosten in verband met de PFAS problematiek.

 

Hogere bijdrage aan derden  € 1,8 (N)

Hogere solidariteitsbijdrage 2019 HWBP      € 1,3 (N)

Overige hogere bijdragen per saldo       € 0,5 (N)

De overige hogere bijdragen betreffen voor een deel bijdragen die onder de post ‘Goederen en 

diensten van derden’ zijn begroot maar uiteindelijk als bijdragen aan derden zijn verantwoord.

Toevoegingen aan voorzieningen/onvoorzien € 1,1 (N)

Extra dotatie voorziening pensioenverplichtingen (voormalig) 

dagelijks bestuursleden vanwege de lage rentestand     € 0,6 (N)

Voorziening voor oninbaarheid lening Bio Energiecentrale Harderwijk   € 0,7 (N)

Vrijval deel begrote voorziening voor personeel in het kader van SPP   € 0,2 (V)

Zoals bij de personeelslasten al is aangegeven is de extra dotatie aan de pensioenvoorziening gedekt 

uit de lagere personeelslasten. 

Lagere financiële baten € 0,5 (N)

De financiële baten zijn lager dan verwacht. Dit is het gevolg van het treffen van een voorziening voor 

oninbaarheid voor de rentevordering op de Bio Energiecentrale Harderwijk (€ 0,5 miljoen).

 

Hogere opbrengsten goederen en diensten aan derden € 0,6 (V)

Opbrengst van verkoop van diverse percelen grenzend aan de Eemdijk en

verkochte gronden in verband met de beleidsharmonisatie € 0,2 (V)

Hogere opbrengsten terug geleverde elektra door meer energie opwekking SEA 

en 5e WKK Apeldoorn. Daarnaast is het kWh tarief hoger dan begroot € 0,2 (V)`

Overige hogere opbrengsten per saldo € 0,2 (V)

Hogere opbrengsten bijdrage van derden  € 0,4 (V)

Diverse hogere bijdrage van derden zijn de oorzaak van deze hogere opbrengsten. Voor € 0,2 miljoen 

betreft dit verschuivingen in de bijdragen voor het WOW project. De opbrengsten zijn als bijdrage 

van derden verantwoord maar waren voor een deel begroot onder de personeelsbaten en voor een 

deel als opbrengsten van goederen en diensten van derden.

Hogere belastingopbrengsten   € 3,0 (V)

Zie voor een uitgebreide toelichting paragraaf 4.4.

5.3 Exploitatierekening naar kosten- en  
opbrengstensoorten

Winst en Verlies
x € 1.000

Begroting
origineel 

(OB)

Begroting
na wijziging 

(BURAP)

Werkelijk
12 (WRK)

Saldo
(WRK

-/-BURAP)

KOSTEN

40 Rente en afschrijvingen  32.426  32.317  32.199  -118 

41 Personeelslasten  43.327  43.735  41.861  -1.874 

42 Goederen en diensten van derden  66.677  64.992  63.387  -1.605 

43 Bijdrage aan derden  10.188  10.414  12.230  1.816 

44 Toevoegingen voorzieningen / onvoorzien  250  250  1.356  1.106 

BATEN

81 Financiële baten  -275  -525  -43  482 

82 Personeelsbaten  -975  -1.050  -1.128  -79 

83 Goederen en diensten aan derden  -1.720  -1.933  -2.490  -556 

84 Bijdrage van derden  -1.739  -2.301  -2.658  -357 

85 Waterschapsbelastingen  -140.726  -141.754  -144.799  -3.044 

86 Interne verrekeningen  -1.484  -1.453  -1.548  -95 

Resultaat (+ = tekort)  5.950  2.691  -1.633  -4.324 

De grootste verschillen in miljoenen € ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn:

Lagere personeelslasten inclusief inhuur  € 1,9 (V)

De personeelslasten zijn € 1,9 miljoen lager uitgevallen dan geraamd bij de gewijzigde begroting 

(BURAP). De belangrijkste verschillen zijn:

Lagere salarissen en sociale lasten (inclusief centrale begrote post vacatures) € 1,3 (V)

Minder inhuur derden € 0,6 (V)

De lagere salarissen en sociale lasten zijn vooral het gevolg van vacatures die nog niet of later zijn 

ingevuld dan geraamd. Op 31 december 2019 was de begrote formatie 521,8 fte, de werkelijke  

bezetting 485,6 fte. De vacatureruimte bedroeg 36,2 fte (zie ook paragraaf 4.9 Bedrijfsvoering  

onder het kopje Personeel).

De inhuur van derden is lager uitgevallen door onder andere minder inhuur voor plannen afvalwater-

keten en minder inhuur ICT (digitale transformatie). De totale inhuur in 2019 bedroeg € 2,8 miljoen.

De lagere personeelslasten in 2019 zijn voor een deel (€ 0,7 miljoen) ingezet om extra dotaties aan  

de voorziening voor wachtgelden en de voorziening voor pensioenverplichtingen voor (voormalige) 

dagelijks bestuursleden op te vangen (zie toelichtingen bij voorzieningen hierna) en voor € 0,4 miljoen 

ingezet voor opdrachten en adviesaanvragen bij derden die bijdragen aan het realiseren van investe-

ringen of het oplossen van knelpunten in het bereiken van de programmadoelen. 

Lagere kosten goederen en diensten van derden € 1,6 (V)

Lagere bijdrage 2019 GBLT € 0,7 (V)

Lagere onderhoudskosten bedrijfsvoering met name lagere ICT kosten € 0,6 (V)

Lagere onderhoudskosten waterkeringen en watersysteem € 0,7 (V)

Hogere energiekosten zuiveren door hogere inkooptarieven en hogere 

energiebelasting € 0,5 (N)

Overige verschillen per saldo € 0,1 (V)
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5.4 Exploitatierekening naar programma’s

Begroting per programma x € 1.000
Begroting

origineel 
(OB)

Begroting
na wijziging 

(BURAP)

Werkelijk
12 (WRK)

Saldo
(WRK

-/- BURAP)

1. Veiligheid  16.143  15.757  17.156  1.399 

2. Watersysteem  37.118  37.444  35.228  -2.215 

3. Waterketen  72.026  71.780  73.365  1.584 

4. Bestuur en Belastingen  21.390  19.715  17.660  -2.055 

Totaal programma's  146.676  144.696  143.409  -1.287 

80 Dekkingsmiddelen niet zijnde belasting opbrengsten

     Kwijtschelding Watersysteemheffing  784  784  985  201 

     Kwijtschelding Zuiveringsheffing  1.524  1.524  1.960  436 

     Oninbaar Watersysteemheffing  313  313  235  -78 

     Oninbaar Zuiveringsheffing  400  400  688  288 

     Dividenden  -    -250  -244  6 

Dekkingsmiddelen  3.021  2.771  3.624  853 

Resultaat voor belastingen  149.698  147.467  147.033  -434 

81 Belastingopbrengsten

     Verontreiningingsheffing  -191  -380  -505  -125 

     Watersysteemheffing  -62.446  -63.076  -63.917  -841 

     Zuiveringsheffing  -81.110  -81.319  -84.244  -2.924 

Belastingen  -143.747  -144.775  -148.666  -3.890

Resultaat (+ = tekort)  5.950  2.691  -1.633  -4.324 

Voor een toelichting op de netto kosten per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 3.  

Een analyse van de belastingopbrengsten staat in paragraaf 4.4.

5.5 Topinkomens

De Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) maximeert de bezoldiging van een  

topfunctionaris (voor waterschappen de secretaris) op een beloning van € 194.000 inclusief belaste 

kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever. Waterschap Vallei en Veluwe betaalt geen 

bezoldigingen aan topfunctionarissen boven de norm. De betaalde bezoldigingen aan top- 

functionarissen in 2019 bedragen:

Bedragen x € 1 K.A. Blokland

Functiegegevens Algemeen Directeur - 
Secretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 fte

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 148.186

Beloningen betaalbaar op termijn 20.266

Subtotaal 168.452

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.

Totale bezoldiging 168.452

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.

GEGEVENS 2018

Bedragen x € 1 K.A. Blokland

Functiegegevens Algemeen Directeur - 
Secretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 fte

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 140.195

Beloningen betaalbaar op termijn 18.316

Subtotaal 158.511

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 189.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.

Totale bezoldiging 158.511

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een  

dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 

hebben ontvangen.
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Verloopoverzicht  
onderhanden werk

Profiel
x € 1.000

Krediet  
31-12-19

Onder- 
handen  

werk  
31-12-18

Geacti- 
veerde  
lasten  

2019

Over- 
boeking

exploitatie  
2019

Investe- 
ringen

en subsi- 
dies 2019

In gebruik
genomen  

2019

Onder- 
handen 

werk  
31-12-19

Te ver- 
wachten
investe- 

ringen en  
subsidies  

2020*

Te ver- 
wachten
investe- 

ringen en  
subsidies  
2021 e.v.*

Immateriele  
vaste activa  566  112 0 28 117 23  -   543

Gronden en  
terreinen 0 258 258 0

Vervoermiddelen  837 0  177  177 0  -   

Machines, apparaten  
en werktuigen  418 0  362  362 0

Bedrijfsgebouwen  7.536  218 0  2.475  1.118 1.576  2.706 3.517

Waterkeringen  5.877  897  1.373 0  1.701  2.622 1.349  26.140 -16.771

Watergangangen,  
kunstwerken en  
gemalen

 11.144  2.777 0  2.238  2.042 2.973  275 7.222

Transportsystemen  9.242  2.635 0  3.002  1.523 4.114  1.479 5.446

Zuiveringsinstallaties  39.259  7.893 0  5.227  6.316 6.805  10.073 57.841

Slibverwerkings- 
installaties  5.772  1.305 0  1.408  -   2.713  1.757 

80.650 15.838 1.373 0 16.877 14.536 19.552 42.429 57.798

* TE VERWACHTEN INVESTERINGEN VAN PROJECTEN DIE ONDERHANDEN ZIJN PER 31 DECEMBER 2019    

 

6
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Overige gegevens 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Volgt nog.

7



7978

Besluit tot vaststelling en goedkeuring

Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe, gelezen het voorstel van het college  

van dijkgraaf en heemraden d.d. 30 maart 2020,

• gelet op het advies van de commissie F.B.A. d.d. 20 april 2020;

•  gelet op de desbetreffende bepalingen van de Waterschapswet en het algemeen reglement  

voor Waterschap Vallei en Veluwe;

•  overwegende dat de jaarstukken 2019, na voorafgaande kennisgeving, vanaf 22 april 2020  

gedurende 14 dagen ter inzage hebben gelegen;

besluit op 6 mei 2020 om:

• het jaarverslag en de jaarrekening 2019 vast te stellen;

• de voorgestelde resultaatbestemming vast te stellen conform paragraaf 5.1.9.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 mei 2020.

drs. ing. K.A. Blokland,      drs. T. Klip-Martin,

secretaris        dijkgraaf




