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1. Inleiding 
 

De uitvoeringsinformatie bij de jaarstukken wordt vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden. In hoofdstukken 2 tot en met 4 is de wettelijk 

verplichte uitvoeringsinformatie opgenomen conform artikel 4.72 van het Waterschapsbesluit. De staat van vaste activa is opgenomen in de jaarstukken. Vanaf 

hoofdstuk 5 is meer gedetailleerde informatie te vinden ter onderbouwing van de beleidsbegroting. Deze informatie is niet wettelijk verplicht en toont de relatie 

tussen hoofdoelen, subdoelen en inspanningen die nodig zijn in 2020 (het zogenoemde D.I.N. = Doelen Inspanningen Netwerk). Het D.I.N. heeft een directe 

relatie met het WBP en de in de afgelopen jaren bestuurlijk vastgestelde nieuwe ambities.



 

 

2. Realisatie van baten en lasten naar kosten- en 

opbrengsten  

   

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Winst en Verlies - KOSTEN Begroting Begroting Werkelijk Saldo

x € 1.000 origineel na Mutaties 12 (WRK)

(OB) (BURAP) (WRK) -/-

(BURAP)

KOSTEN

40 Rente en afschrijvingen 31.415        31.304        31.091        -213            

401 Externe rentelasten 5.393            5.243            5.258            15                 

402 Interne rentelasten -               -               3                   3                   

403 Afschrijvingen van activa 26.022          26.061          25.815          -246             

404 Afschrijvingen van boekverliezen -               -               15                 15                 

41 Personeelslasten 47.305        46.770        46.361        -409            

410 Salarissen personeel en bestuur 32.644          32.639          32.589          -50               

411 Sociale premies 7.259            7.026            7.234            208               

412 Rechtstreekse uitkeringen personeel en bestuur 1.840            1.776            1.796            20                 

413 Overige personeelslasten 1.987            1.658            1.630            -29               

414 Personeel van derden 3.576            3.671            3.112            -559             

42 Goederen en diensten van derden 69.289        69.165        66.262        -2.903         

420 Duurzame gebruiksgoederen 1.219            1.301            1.287            -14               

421 Overige gebruiks- en verbruiksgoederen 4.935            4.900            5.230            330               

422 Energie 4.480            4.614            5.349            734               

423 Huren en rechten 200               160               77                 -83               

426 Verzekeringen 382               325               335               10                 

427 Belastingen 898               763               911               148               

428 Onderhoud door derden 25.514          25.748          24.829          -919             

429 Overige diensten door derden 31.162          30.309          27.140          -3.168          

424 Leasebetalingen operationele lease 498               1.045            1.103            58                 

43 Bijdrage aan derden 10.883        11.457        12.237        780             

431 Bijdragen aan overheden 10.700          10.758          11.263          506               

432 Bijdragen aan overigen 168               677               669               -8                 

430 Bijdragen aan bedrijven 15                 23                 306               282               

44 Toevoegingen voorzieningen / onvoorzien 1.500          1.065          3.800          2.735          

442 Onvoorzien 1.200            -185             -               185               

440 Toevoegingen aan voorzieningen 300               1.250            3.800            2.550            

KOSTEN 160.392      159.762      159.752      -10              

Winst en Verlies - BATEN Begroting Begroting Werkelijk Saldo

x € 1.000 origineel na Mutaties 12 (WRK)

(OB) (BURAP) (WRK) -/-

(BURAP)

BATEN

81 Financiële baten -525            -743            -730            13                

811 Externe rentebaten -275             -75               -60               15                 

813 Dividenden en bonusuitkeringen -250             -668             -670             -2                 

82 Personeelsbaten -1.028         -1.130         -1.146         -16              

821 Baten ivm salarissen en sociale lasten -               -18               -110             -92               

822 Uitlening van personeel -1.028          -1.112          -1.036          76                 

83 Goederen en diensten aan derden -1.842         -1.767         -2.296         -529            

831 Verkoop van grond -               -               -80               -80               

832 Verkoop van duurzame goederen -60               -60               -197             -137             

834 Opbrengst uit grond en water -176             -176             -221             -45               

835 Huuropbrengst uit overige eigendommen -76               -76               -75               1                   

836 Diensten voor derden -1.526          -1.451          -1.716          -265             

833 Verkoop van overige goederen -4                 -4                 -6                 -2                 

84 Bijdrage van derden -2.470         -2.429         -2.508         -79              

841 Bijdragen van overheden -2.470          -2.429          -2.433          -4                 

842 Bijdragen van overigen -               -               -75               -75               

85 Waterschapsbelastingen -146.001    -143.995    -145.913    -1.918         

851 Opbrengst watersysteemheffing gebouwd -33.843        -34.055        -34.224        -169             

852 Opbrengst watersysteemheffing ingezetenen -24.898        -24.745        -25.320        -575             

854 Opbrengst watersysteemheffing natuur -261             -264             -273             -9                 

855 Opbrengst verontreinigingsheffing -195             -294             -444             -150             

856 Opbrengst zuiveringsheffing bedrijven -24.169        -22.300        -22.424        -123             

857 Opbrengst zuiveringsheffing huishoudens -57.939        -57.632        -58.394        -762             

853 Opbrengst watersysteemheffing ongebouwd -4.696          -4.705          -4.835          -130             

86 Interne verrekeningen -1.445         -1.445         -3.068         -1.623         

862 Geactiveerde lasten -1.445          -1.445          -1.946          -501             

861 Onttrekkingen aan voorzieningen -               -               -1.122          -1.122          

BATEN -153.312    -151.509    -155.661    -4.152         

RESULTAAT (+ = tekort) 7.080          8.253          4.090          -4.162         



 

 

 

3. Realisatie van netto-kosten naar beleidsproducten  
In dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen van de netto-kosten per beleidsproduct. De principes, waarop de kosten zijn toegerekend aan beleidsproducten en 

taken, zijn toegelicht in de paragraaf kostentoerekening van de beleidsbegroting 2020.  

 

 

 

 

 

 

  

Netto kosten per beleidsproduct Begroting Begroting Werkelijk Saldo

bedragen x € 1.000 origineel na Mutaties 12 (WRK)

(OB) (BURAP) (WRK) -/-

(BURAP)

01 Eigen plannen 10.361          10.049          9.131            -918             

02 Plannen van derden 1.649            1.587            1.600            13                 

03 Beheersinstrumenten waterkeringen 680               762               1.101            339               

04 Aanleg en onderhoud waterkeringen 15.814          15.584          14.946          -638             

05 Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding 62                 62                 79                 16                 

06 Beheersinstrumenten watersystemen 1.433            1.440            1.413            -26               

07 Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen 20.538          21.057          20.431          -626             

08 Baggeren van waterlopen en saneren van waterbodems 1.840            1.840            653               -1.187          

09 Beheer hoeveelheid water 6.184            6.611            5.332            -1.278          

10 Calamiteitenbestrijding watersystemen 246               246               346               100               

11 Monitoring watersystemen 2.960            2.987            2.381            -606             

12 Getransporteerd afvalwater 5.722            5.622            5.911            290               

13 Gezuiverd afvalwater 52.385          53.540          56.889          3.349            

14 Verwerkt Slib 11.325          11.604          11.841          237               

15 Afvalwaterbehandeling door derden 875               875               939               64                 

22 Beheer Keurkwartet en VTH-beleid 120               120               262               142               

23 Vergunningen en Meldingen 1.349            1.262            1.632            370               

24 Adviezen vergunningen 184               184               160               -24               

25 Toezicht 2.776            2.658            2.224            -434             

26 Handhaving Wvo 328               328               250               -78               

27 Rioleringsplannen en subsidies lozingen 1.827            1.527            1.813            287               

31 Belastingheffing 6.862            6.374            5.558            -816             

33 Bestuur 4.714            4.904            4.587            -316             

34 Externe communicatie 1.332            1.335            1.193            -143             

Resultaat (+ = tekort) 151.565      152.557      150.673      -1.883         
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4. Staat van vaste schulden 

 

  

Omschrijving Leningbedrag Rente Loop- Maand Datum Boekwaarde Nieuw Aflossing Boekwaarde Aflossing Resterende Rentelast Betaalde Transitorische

% tijd storting 01-01-20 2020 2020 31-12-20 2021 looptijd 2020 rente 2020 rente 31-12-20

NWB 1-13476 1.815.121 7,5000 25 5 15-05-95 72.605 72.605 0 0 2.014 5.445 0

NWB 1-13817 1.815.121 6,5400 25 12 08-12-95 72.605 72.605 0 0 4.449 4.748 0

NWB 1-14357 22.689.011 6,2700 25 1 02-01-97 2.722.681 907.560 1.815.121 907.560 2 113.808 170.712 -935

BNG 40.94311 15.000.000 5,6950 20 1 30-01-05 4.500.000 750.000 3.750.000 750.000 5 217.121 256.275 196.057

NWB 1-23663 9.000.000 3,7100 15 2 24-02-05 600.000 600.000 0 0 3.354 22.260 0

NWB 1-24139 6.500.000 3,6600 20 12 01-12-05 1.950.000 325.000 1.625.000 325.000 5 70.379 71.370 4.875

NWB 1-23544 12.000.000 4,1200 20 7 01-07-06 4.200.000 600.000 3.600.000 600.000 6 160.443 173.040 74.160

ASN 5.000.000 4,5100 20 5 08-05-07 2.000.000 250.000 1.750.000 250.000 7 82.739 90.200 51.107

NWB 1-25206 7.500.000 4,7350 15 8 15-08-07 1.500.000 500.000 1.000.000 500.000 2 62.025 71.025 17.853

NWB 1-25216 6.000.000 4,7350 20 8 22-08-07 2.400.000 300.000 2.100.000 300.000 7 108.444 113.640 35.590

NWB 1-25395 6.000.000 4,7600 20 12 19-12-07 2.400.000 300.000 2.100.000 300.000 7 113.762 114.240 3.277

NWB 1-23540 35.000.000 4,4250 20 1 02-01-08 15.750.000 1.750.000 14.000.000 1.750.000 8 619.500 696.938 -3.819

NWB 1-25415 7.500.000 4,5550 20 4 01-04-08 3.375.000 375.000 3.000.000 375.000 8 140.628 153.731 102.301

NWB 1-25609 5.000.000 4,5950 15 6 01-06-08 1.333.333 333.333 1.000.000 333.333 3 52.255 61.267 26.741

NWB 1-25620 6.000.000 4,8900 20 6 03-06-08 2.700.000 300.000 2.400.000 300.000 8 123.364 132.030 67.658

NWB 1-24656 10.000.000 4,0550 30 1 01-01-09 10.000.000 0 10.000.000 0 21 405.500 405.500 0

NWB 1-26570 5.000.000 3,0300 10 3 16-03-10 500.000 500.000 0 0 3.113 15.150 0

NWB 1-26693 15.000.000 2,7300 10 6 18-06-10 1.500.000 1.500.000 0 0 18.960 40.950 0

NWB 1-27106 7.500.000 3,4500 10 2 15-02-11 1.500.000 750.000 750.000 750.000 1 29.145 51.750 22.623

NWB 1-27225 7.500.000 3,8100 10 7 15-07-11 1.500.000 750.000 750.000 750.000 1 43.883 57.150 13.194

NWB 1-27430 10.000.000 2,5800 10 11 04-11-11 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1 47.560 51.600 4.018

NWB 1-27392 15.000.000 2,6200 10 1 03-01-12 4.500.000 1.500.000 3.000.000 1.500.000 2 78.600 117.900 -969

NWB 1-27729 10.000.000 2,9100 20 8 07-08-12 6.500.000 500.000 6.000.000 500.000 12 183.139 189.150 69.649

NWB 1-27107 10.000.000 4,1000 9 10 15-10-12 2.222.222 1.111.111 1.111.111 1.111.111 1 81.475 91.111 9.584

NWB 1-27882 35.000.000 2,8000 20 2 06-02-13 24.500.000 1.750.000 22.750.000 1.750.000 13 642.144 686.000 572.604

NWB 1-27904 20.000.000 2,5200 20 3 20-03-13 14.000.000 1.000.000 13.000.000 1.000.000 13 332.353 352.800 255.993

NWB 1-28052 15.000.000 2,9200 20 9 19-09-13 10.500.000 750.000 9.750.000 750.000 13 300.200 306.600 80.120

Provincie NB 15.000.000 1,5300 20 11 21-11-14 11.250.000 750.000 10.500.000 750.000 14 170.819 172.125 17.557

NWB 1-28852 20.000.000 1,5280 20 6 15-06-15 16.000.000 1.000.000 15.000.000 1.000.000 15 235.808 244.480 124.620

NWB 1-29085 10.000.000 1,0250 20 5 13-05-16 8.500.000 500.000 8.000.000 500.000 16 83.725 87.125 51.978

NWB 1-29086 10.000.000 1,0250 20 5 13-05-16 8.500.000 500.000 8.000.000 500.000 16 83.725 87.125 51.978

NWB 1-29179 10.000.000 0,7900 20 7 20-07-16 8.500.000 500.000 8.000.000 500.000 16 65.298 67.150 28.319

AG Insurance 10.000.000 0,7800 20 10 21-10-16 8.500.000 500.000 8.000.000 500.000 16 65.508 66.300 12.105

NWB 1-29442 20.000.000 1,2390 20 5 18-05-17 18.000.000 1.000.000 17.000.000 1.000.000 17 214.957 223.020 130.637

NWB 1-29528 25.000.000 1,1000 20 9 15-09-17 22.500.000 1.250.000 21.250.000 1.250.000 17 243.282 247.500 68.337

NWB 1-30491 10.000.000 0,2250 20 2 03-02-20 0 10.000.000 0 10.000.000 500.000 20 20.410 0 20.410

NWB 1-30523 10.000.000 -0,1000 20 3 09-03-20 0 10.000.000 0 10.000.000 500.000 20 -8.115 0 -8.115

NWB 1-30522 20.000.000 -0,0900 20 4 14-04-20 0 20.000.000 0 20.000.000 1.000.000 20 -12.836 0 -12.836

226.548.447 40.000.000 24.547.215 242.001.232 23.802.005 5.202.939 5.697.407 2.086.674
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5. Realisatie prestaties 2020 

5.1. Doelen en maatregelen en prestaties  

Om de hoofd- en subdoelen doelen te realiseren zijn inspanningen (maatregelen) en concrete prestaties voor het jaar 2020 in de begroting 2020 opgenomen. 

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in voortgang per 31 december 2020 van de in de begroting opgenomen prestaties  

 

Per programma wordt een totaalbeeld geschetst. Daarna wordt dit totaalbeeld uitgewerkt in tabellen waar de individuele prestaties zijn opgenomen. 

 

In de verschillende tabellen en grafieken is de voortgang weergegeven door de volgende kleuren: 

Prestatie loopt conform 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 
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5.2. Programma Veiligheid 

5.2.1. Realisatie begrote prestaties  
 

 

 

 

Hoofddoel 
De primaire waterkeringen voldoen aan de wettelijke (nieuwe) veiligheidsnormen. 

 

Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 
31 dec 
2020 

Toelichting 

We brengen onze gegevens over de 

primaire waterkeringen op orde en 
beoordelen de primaire waterkeringen aan 
de nieuwe veiligheidsnormen. 

uitvoeren 

veiligheidsbeoordeling - eind 
2022 gereed 

gegevens op orde O We blijven aandacht vragen voor het op 

orde brengen en houden van data. Hiervoor 
is inmiddels een werkgroep gestart die zich 
ook in 2021 hierop zal focussen. 
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Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 
31 dec 
2020 

Toelichting 

We brengen onze gegeven over de primaire 
waterkeringen op orde en beoordelen de 
primaire waterkeringen aan de nieuwe 
veiligheidsnormen. 

uitvoeren 
veiligheidsbeoordeling - eind 
2022 gereed 

Eerste beoordeling traject 52-2 en 
52a-1 

G De veiligheidsrapportages voor de trajecten 
52-2 en 52-3 zijn bestuurlijk vastgesteld. 
Het projectteam is gestart met de 
beoordeling van traject 52a-1. Bij de 
veiligheidsbeoordeling en toetsing blijft 
databeheer een aandachtspunt. Dit vraagt 
veel inzet, die nodig is om ook in de 
toekomst ons beheer doelmatig en 

systematisch uit te kunnen voeren.  

Wij voeren de dijkverbetering langs de 
Randmeer- en Eemdijken uit en bereiden de 
volgende dijkverbeterprojecten voor van 
het HWBP: de Grebbedijk, de IJsseldijken 
Apeldoorns Kanaal en de Noordelijke 
Randmeerdijk. Wij blijven actief meedoen 
aan het Project Overstijgende Verkenningen 
om actuele kennis en kansen voor innovatie 
te benutten. 

monitoren en evalueren 
werking DMC Veessen 

Project ontsluiten en aansluiten op 
TMX 

B project is ontsloten en aangesloten op TMX 

Wij voeren de dijkverbetering langs de 
Randmeer- en Eemdijken uit en bereiden de 
volgende dijkverbeterprojecten voor van 
het HWBP: de Grebbedijk, de IJsseldijken 

Apeldoorns Kanaal en de Noordelijke 
Randmeerdijk. Wij blijven actief meedoen 
aan het Project Overstijgende Verkenningen 
om actuele kennis en kansen voor innovatie 
te benutten. 

planuitwerking 
Dijkverbetering Noordelijke 
Randmeerdijk gereed  

Voorbereiding planuitwerkingsfase, 
Plan wordt ter vaststelling aangeboden 
bij bestuur in 2021.  

G Projectplan Waterwet is in de zomer van 
2020 vastgesteld 

Wij voeren de dijkverbetering langs de 
Randmeer- en Eemdijken uit en bereiden de 
volgende dijkverbeterprojecten voor van 
het HWBP: de Grebbedijk, de IJsseldijken 
Apeldoorns Kanaal en de Noordelijke 
Randmeerdijk. Wij blijven actief meedoen 
aan het Project Overstijgende Verkenningen 
om actuele kennis en kansen voor innovatie 
te benutten. 

start realisatie fase 
dijkverbetering Apeldoorns 
Kanaal - contract - 
voorbereiding uitvoering 

Planuitwerkingsfase is gestart en 
wordt uitgevoerd, voorbereiding op 
Realisatiefase. In 2020 wordt geen 
vastgesteld product verwacht. 

G Planuitwerkingsfase loopt. De 
samenwerking met de alliantie is ten 
opzichte van de BURAP aanzienlijk 
verbeterd. In 2020 werden er geen 
vastgestelde producten verwacht. 
Prestaties zijn behaald.  
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Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 
31 dec 
2020 

Toelichting 

Wij voeren de dijkverbetering langs de 
Randmeer- en Eemdijken uit en bereiden de 
volgende dijkverbeterprojecten voor van 
het HWBP: de Grebbedijk, de IJsseldijken 
Apeldoorns Kanaal en de Noordelijke 
Randmeerdijk. Wij blijven actief meedoen 
aan het Project Overstijgende Verkenningen 
om actuele kennis en kansen voor innovatie 

te benutten. 

Verkenning Grebbedijk 
gereed 

Het voorkeursalternatief wordt 
vastgesteld door het bestuur. De 
planuitwerkingsfase wordt opgestart, 
beschikking aanvragen bij het HWBP. 

O Het voorkeursalternatief is in de zomer 
vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In 
Q4 heeft de programmadirectie van het 
HWBP de beschikking van de 
verkenningsfase vastgesteld. De 
voorbereiding van de planuitwerkingsfase 
heeft meer vertraging opgelopen dan 
vooraf verwacht. Het aanvragen van de 

beschikking voor de planuitwerking stond 
gepland voor dec 2020 en is doorgeschoven 
naar Q2 2021. 

 

 

 

 

 

Hoofddoel 
De regionale waterkeringen voldoen aan de provinciale veiligheidsnormen 

 

Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 
31 dec 
2020 

Toelichting 

We bereiden ons voor op de toetsing van de 
regionale waterkeringen (gereed in 2022) 
door gegevens te verzamelen en 
proeftoetsingen uit te voeren 

Op orde brengen van data 
tbv de toetsing regionale 
waterkeringen 

gegevens op orde G Goed op orde hebben van de data (bij de 
primaire keringen) helpt ons bij de toetsing 
van de regionale waterkeringen 

We bereiden ons voor op de toetsing van de 
regionale waterkeringen (gereed in 2022) 
door gegevens te verzamelen en 
proeftoetsingen uit te voeren 

Voorbereiding restant 
toetsing andere keringen, 
toetsing Soesterkaden 

Enkel prestatie als de omgeving hier 
naar vraagt 

G   
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Hoofddoel 
De overige waterkeringen voldoen aan de door ons gestelde veiligheidsnormen 

 

Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 
31 dec 
2020 

Toelichting 

We voeren de toetsing uit op de overige 

waterkeringen op basis van ons beleid 
'overige keringen'.  

start toetsing en waar nodig 

verbeter en 
beheermaatregelen 

Gebiedsplan Hoenwaard O Vanwege het coronavirus, heeft het proces 

rondom de publieksparticipatie enige 
vertraging opgelopen. Hierdoor zal de 
bestuurlijke vaststelling van het 
gebiedsplan naar verwachting doorschuiven 
naar januari 2021. 

 

 

Hoofddoel 
We nemen een stevige adviesrol in de meerlaagsveiligheid. 
 
Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 

31 dec 
2020 

Toelichting 

We bepalen een strategie voor de invulling 
van onze rol in de meerlaagsveiligheid, 
waarbij het uitgangspunt is dat we onze 
partners proactief over oplossingen over 
meerlaagsveiligheid adviseren. 

kansen benutten 
meerlaagsveiligheid en 
daarna evalueren 

Overstromingsscenario's opstellen G Na de ervaringen die we hebben opgedaan 
met de nieuwe modellen in de pilot 
Grebbedijk, hebben we, samen met 
marktpartijen, ook overstromingsscenario's 
opgesteld voor de IJssel, Randmeren en 
Eem.  
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5.3. Programma Watersysteem Landelijk Gebied 

 

5.3.1. Realisatie begrote prestaties watersysteem landelijk gebied 
 

 

 

 

Hoofddoel 
De aangewezen zwemwateren (door de provincie) voldoen aan de Europese zwemwaterrichtlijn. 

 
Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 

31 dec 
2020 

Toelichting 

Wij toetsen alle zwemwateren aan de 
Europese zwemwaterrichtlijn. 

Zwemwaterportaal jaarlijks 
up-to date (ws o11) 

Zwemwaterportaal up-to date g   

  

21,7%

8,7%

69,6%
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Hoofddoel 
Het peilbeheer is uitgevoerd volgens actuele peilbesluiten en peilenplannen. 
 

Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 
31 dec 
2020 

Toelichting 

We baggeren conform baggerplanning Baggeren conform planning Uitvoer van projecten g   

We baggeren conform baggerplanning Peilingen verwerkt in 
baggerplanning 

Peilingen verwerkt in baggerplanning g   

Wij voeren peilbeheer uit conform 
kwantitatief en kwalitatief beleid 

Beheer van peilen en 
vistrappen conform streefpeil 
en vismigratiebeleid 

Peilbeheer conform beleid b We zoeken bewust de grenzen op binnen 
het beleid om in te spelen op de droogte. 
30%-50% van de stuwen zijn, in 
afstemming met het gebied, hoger dan max 
peil opgezet om droogte te bestrijden. 

 
  

 

Hoofddoel 
Het voorzieningenniveau zoetwater is in beeld en uitgewerkt in een aanpak en kansen binnen het uitvoeringsprogramma pakken we op. 
 
Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 

31 dec 
2020 

Toelichting 

We brengen in beeld wat de 
zoetwateropgave is, programmeren de 
afspraken die gemaakt worden over het 
voorzieningenniveau en voeren deze uit. 

afhankelijk van de 
tussentijdse regionale 
evaluatie bijstelling van het 
zoetwaterprogramma 

Programmering droogte opgave g naar aanleiding van sprintweek droogte is 
klimaatactieplan opgesteld, 
programmatische aanpak droogte wordt in 
eerste helft 2021 uitgewerkt 

We dragen bij aan het vastleggen van het 
voorzieningenniveau. 

uitwerking VZN volgens 
aanpak toekomstbestendige 
zoetwatervoorziening Hoge 
zandgronden 

uitvoering conform ZON 
programmering 

g Oplevering van Optimalisatie watersysteem 
Twello, Pilot waterfabriek Wilp en 
Verbeteren Nieuwe Wetering Ede leveren 
voornaamste bijdrage zoetwatervoorziening 
en liggen op schema.  
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Hoofddoel 

Het waterschap neemt een actieve rol in het stimuleren van bodemgerichte onderzoeken en maatregelen om waterkwaliteit en kwantiteit te verbeteren 

 
Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 

31 dec 
2020 

Toelichting 

Bodem wordt meer verweven met andere 

programma’s en projecten van het 
waterschap 

Uitvoering bodemprogramma ontwikkeling Agrowatercoach bij 

Foodvalley 
g ontwikkelingen conform planning, uitrol en 

gebiedspilots in 2021 gepland 

 

Hoofddoel 

Het watersysteem voldoet aan de wateroverlastnormen; bij het oplossen van knelpunten hanteren we de nieuwe klimaatscenario's. 
 
Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 

31 dec 
2020 

Toelichting 

Wij lossen de geconstateerde knelpunten 
op, en benutten daarbij de mogelijkheden 
in de haarvaten en buiten het 
watersysteem. 

Uitvoeren 
wateroverlastprojecten 
landelijk gebied (ws o1) 

Gebiedsverkenning Nijkerkerveen o gebiedsproces vertraagd door Corona, wordt 
komend jaar opgepakt 

Wij lossen de geconstateerde knelpunten 

op, en benutten daarbij de mogelijkheden 
in de haarvaten en buiten het 
watersysteem. 

NBW toetsing Toetsing Oosterwolde, inmeten 

Luntersebeek en Barneveldsebeek 
stroomgebied 

g   

 

Hoofddoel 
In 2040 worden de biomassastromen uit ons watersysteem hoogwaardig hergebruikt. 
 
Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 

31 dec 
2020 

Toelichting 

  Onderzoek naar de meest 
duurzame wijze waarop we 
biomassa kunnen 
verwaarden met 

inachtneming van de 
circulaire principes  

Een rapport en een strategie op basis 
waarvan we maatregelen definiëren 
om onze biomassa slim te verwaarden. 

g In STOWA verband werken we aan een 
vergelijkingstool waarmee verschillende 
baggerverwerkingstechnieken ten opzichte 
van elkaar kunnen worden vergeleken met 

betrekking tot circulariteit. Het rapport is in 
Q1 van 2021 gereed. 
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Hoofddoel 
We hebben een integrale en eenduidige werkwijze voor beheer en onderhoud gebaseerd op het beheerplan en kwaliteitsbeelden. 
 
Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 

31 dec 
2020 

Toelichting 

We voeren het beheer en onderhoud uit 
volgens een actueel beheerplan 
(onderhoudsplan) en, indien al beschikbaar, 
conform integrale kwaliteitsbeelden. 

huidige werkwijze mbt 
onderhoudsplannen tegen 
het licht houden 

Implementatie nieuwe 
onderhoudsrichtlijn Kleine kringloop en 
brede kijk watersysteem 

g   

  
 

Hoofddoel 
We hebben onze spilfunctie in landelijk gebied benut om het watersysteem robuuster te maken, zowel qua waterkwaliteit als waterkwantiteit door doelen 
van het gebied te koppelen aan waterdoelen. 

  
Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 

31 dec 
2020 

Toelichting 

We gebruiken de waterpotentiekaarten als 

basis voor het gesprek met gebiedspartners 
om in te springen op kansen die zich 
voordoen om onze ambities te realiseren. 

Waterschap heeft een actieve 

inbreng (kennis, advies, co-
financiering, vergunning) bij 
projecten van partners 
gericht op het realiseren van 
de wateropgaven. We willen 
minimaal 1 kans verzilveren 
vanuit DAW of blauwe 
diensten 

1 kans verzilverd b De blauwe diensten in Utrecht nemen een 

vlucht met nieuwe initiatieven rondom 
ecologisch slootbeheer en natuurinclusieve 
landbouw. Ook de acties uit watersparen 
werpen vruchten af 

We gebruiken de waterpotentiekaarten als 
basis voor het gesprek met gebiedspartners 
om in te springen op kansen die zich 
voordoen om onze ambities te realiseren. 

We hebben actief onze 
partners opgezocht om een 
bijdrage te kunnen leveren 
aan de leefomgeving, we 
willen minimaal 1 kans 
verzilveren 

1 kans verzilverd g We zijn op diverse plekken in gesprek met 
partners over kansen. Ook op basis van de 
recentelijke subsidieopstelling. Concreet zijn 
we in gesprek over kansen voor een 
klimaatbos en water vasthouden in de buurt 
van Voorthuizen. 
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Hoofddoel 
Wij hebben de kwaliteit in de KRW waterlichamen bewaakt conform wettelijk voorschrift en borgen daarmee mede het stand-still principe. 
 
Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 

31 dec 
2020 

Toelichting 

Wij toetsen alle KRW waterlichaam conform 
het monitoringsvoorschrift. 

Waterkwaliteitsportaal 
jaarlijks up-to date (ws o15) 

Waterkwaliteitsportaal up-to date g   

 

 

Hoofddoel 

Wij hebben een goede onderhoudssituatie voor de waterhuishoudkundige infrastructuur. 
 
Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 

31 dec 
2020 

Toelichting 

We stellen een investeringsprogramma voor 
de waterhuishoudkundige infrastructuur op 
en voeren dit uit. 

Vervangingsinvesteringen 
conform prioritering 

Processchets routinematige 
watersysteem toetsing (overlast, 
baggeren, vervangingen, inmeten 
etc.) 

o Er s nog veel onduidelijkheid, daarom eerst 
lopend proces in stedelijk gebied (SWIB) 
optimaliseren en daarna bekijken hoe we 
deze opzet gebiedsbreed inzetten 

 

 

Hoofddoel 
Wij hebben in beeld wat de opgave is op basis van de ‘doelen voor overig water’. 

 
Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 

31 dec 
2020 

Toelichting 

Wij stellen een uitvoeringsprogramma op 
voor het realiseren van de doelen voor 
overige wateren. 

Biodiversiteit PVA PVA Biodiversiteit o wegens herprioritering mede ivm 
stikstofdossier vertraagd, wordt verwacht 
eerste helft 2021 
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Hoofddoel 
Wij hebben onze bijdrage geleverd aan de Europese KRW doelen door ons deel van de opgave te realiseren.  
 
Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 

31 dec 
2020 

Toelichting 

We voeren alle maatregelen uit van het 
stroomgebiedsbeheersplan 2016-2021 waar 
wij genoemd zijn als uitvoerende partij. 

Uitvoering KRW 
herinrichtingsprojecten 

3 gunningen g De opdrachten voor De Fliert en De Wiel 
zijn succesvol gegund. Ondanks 
beverproblematiek in de voorbereiding is 
ook Grift eind december voorlopig gegund. 

We voeren alle maatregelen uit van het 
stroomgebiedsbeheersplan 2016-2021 waar 
wij genoemd zijn als uitvoerende partij. 

Voorbereiding KRW 
herinrichtingsprojecten 

3 projectopdrachten g Voorsterbeek en Puttenerbeek liggen 
volledig op schema. Grote Wetering gemaal 
Veluwe is bewust vertraagd om 
koppelkansen te benutten rondom stikstof 
en de grondbehoefte dijkversterking. Voor 
relatief bescheiden ingrepen Veldbeek en 
Moorsterbeek worden opdrachten in januari 
2021 opgeleverd. 

 

 

Hoofddoel 
Wij hebben samen met andere partijen kennis ontwikkeld op het gebied van grondwater en de samenhang met de bodem en oppervlaktewater. 
 
Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 

31 dec 
2020 

Toelichting 

We starten met de vorming van een 
gezamenlijke grondwaterkennisteam. 

Voortzetting 
grondwaterkennisteam 

Voortzetting grondwaterkennisteam  g   

We starten met de vorming van een 
gezamenlijke grondwaterkennisteam. 

  3 modelberekeningen Utrechtse 
heuvelrug 

o vertraagd door opstart problemen bij 
gemeentelijke partners 

Wij geven invulling aan de vastgestelde 
grondwaterstrategie en actualiseren die 
jaarlijks 

voortgangsrapportage 
grondwaterbeheer 

Actualisering strategisch 
grondwaterbeleid 

g tussen product is eindproduct geworden, 
verdere integrale uitrol in kader van 
programmatische aanpak klimaat  
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Hoofddoel 

Wij leveren een bijdrage aan het hydrologisch herstel van natte landnatuur.   

 
Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 

31 dec 
2020 

Toelichting 

Wij voeren voor een aantal herstelgebieden 
natte landnatuur maatregelen uit conform 
de afspraken uit de Waterovereenkomst 
met de provincie Gelderland 

Projecten natte land natuur 
conform SOK programmering 

Projecten natte land natuur conform 
SOK programmering 

o Verdrogingsbestrijding Renkumse Beek is 
uitgevoerd, Definitief ontwerp Lampenbroek 
ligt op schema. Gulbroek wacht op door 
provincie te verwerven gronden alvorens 
natuur in te kunnen richten. 

Wij voeren voor een aantal herstelgebieden 
natte landnatuur maatregelen uit conform 
de afspraken uit de Waterovereenkomst 

met de provincie Gelderland 

Wij leveren inbreng bij een 
aantal gebiedsprojecten van 
partners voor ihkv Hernieuwd 

partnerschap van Provincie 
Gelderland. O.a. 
Bloemkampen 

Advisering conform afspraken g Bloemkampen is vertraagd vanwege 
Corona. De meeste projecten lopen door. 
SOK afspraken rondom Allemanskamp en 

Soerense beek zijn herzien, omdat deze 
een volgende fase in gaan. 
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5.4. Programma Wonen en Zuiveren 

5.4.1. Realisatie begrote prestaties Wonen  

 

 

Hoofddoel 
Creëren van maatschappelijke meerwaarde door samen met onze partners het goede voorbeeld te geven en hiermee efficiënt met belastinggeld om te gaan. 

 
Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 

31 dec 
2020 

Toelichting 

Effcienter werken en middelen besparen 
door optimale samenwerking en inbreng  
waterkennis bij 
gemeenten/partners/stadmakers 

Opstellen jaarplannen voor 
de 3 
samenwerkingsverbanden - 
inclusief uitvoeren & hierop 
rapporteren (volgend uit 
BAW-monitor) 

jaarplannen uitgevoerd g De jaarplannen in de regio’s zijn opgesteld en 
uitgevoerd. Voor de regio Oost Veluwe geldt 
ook dat er in de afgelopen jaar een 
hernieuwde bestuurlijke 
Samenwerkingsovereenkomst is vastgesteld. 
Op manifestniveau is het RAP (Regionaal 
Adaptatieprogramma) in de verschillende 
bestuurlijke gremia vastgesteld. Tot slot 
heeft er in de 4 december een succesvolle 
digitale Klimaattop plaatsgevonden Peter Glas 
aanwezig was    
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Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 
31 dec 
2020 

Toelichting 

Meer samenhang tussen ruimtelijke 
kwaliteitsopgaven en waterbeheer en 
onderhoud (integraler en eenduidiger 
beheer en onderhoud)  

Opstellen van een herziening 
systematiek van het beheer 
en onderhoud in stedelijk 
gebied. Dit om vanuit inzicht 
en overzicht te kunnen 
aansluiten op beheer dat 
onze partners in 
aangrenzende gebieden 

uitvoeren. 

Herijkte systematiek o Opstellen van een herijkte systematiek van 
het beheer en onderhoud in stedelijk gebied 
is door corona vertraagd. Wordt volgend jaar 
opgepakt .Is afhankelijk van het SWIB proces 
in stedelijk gebied.  

 

Hoofddoel 
Duurzamere steden en dorpen door slim hergebruik van water en afvalstoffen en het voorkomen van schadelijk afval in water. 

 
Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 

31 dec 
2020 

Toelichting 

Bij herontwikkeling, nieuwbouw en beheer 
en onderhoud in de stad gaan we 
hergebruik van materialen maximaliseren 
en waardevernietiging minimaliseren 

1 circulair project oplevering circulair project g De restauratie van de kunstwerken met de 
toepassing van het principe van circulariteit 
loopt op schema. 7 kunstwerken zijn 
gerestaureerd op basis van circulariteit en 
duurzaamheid. Ook zijn we bezig met TEA 
Flexynet en Kerschoten in Apeldoorn en voor 
TEA Harderwijk wordt een intentieverklaring 
tot samenwerking opgesteld. Voor TEO Soest, 
in wijk Overhees, brengen wij de potentie in 
kaart van warmte gebruik uit 
oppervlaktewater.  



 

21 

 

Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 
31 dec 
2020 

Toelichting 

In 2021 hebben we een bijdrage geleverd 
aan energiebesparende en 
energieopwekkingsdoelen in dorpen en 
steden  

Aansluiten bij de 
ontwikkelingen die 
gemeenten ontplooien op het 
gebied van warmtelevering 

bijdragen leveren aan aquathermie in 
RES  

g De concept RESsen zijn na consultatie door 
het algemeen bestuur vastgesteld door het 
D&H. Na de zomer is gestart met de volgende 
fase die moet resulteren in de definitieve RES 
1.0 die in juni 2021 moet worden opgeleverd. 
In Harderwijk, Ede en Amersfoort betrokken 
bij initiatieven voor windturbines op onze 
rwzi’s. In Harderwijk heeft de gemeenteraad 

inmiddels unaniem voor de 
bestemmingswijziging voor het windproject 
Lorentz gestemd. In november hebben we 
samen met de gemeente Harderwijk een SDE 
subsidie aangevraagd.                                       
Met de gemeente Apeldoorn en de 
wooncorporaties in Apeldoorn verkennen we 
de mogelijkheden voor een warmtenet in de 
wijk Kerschoten waarbij warmte uit ons 
effluent wordt ingezet als duurzame 
warmtebron. Voor dit project is in 2020 door 
het Rijk een subsidie toegekend in het kader 
van de proeftuinen aardgasvrije wijken. In 
2020 hebben we samen met de partners 
gewerkt aan  de businesscase en de 
technische mogelijkheden voor het oogsten 
van de warmte verkend. Dit moet in 2021 
resulteren in een 
samenwerkingsovereenkomst op basis 
waarvan de partijen zich committeren aan de 
volgende fase, de planuitwerking. Met de 
gemeente Harderwijk hebben we een 
samenwerkingsovereenkomst voorbereid 
voor het levering van warmte uit effluent aan 
de nieuwbouwwijk Waterfront. Ook in 
Amersfoort en Ede zijn we met de gemeente 
en andere partners in gesprek over 
warmtenetten op basis van aquathermie uit 
effluent.  
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Hoofddoel 
Flexibelere dorpen en steden die gevolgen van klimaatverandering kunnen opvangen. 
 
Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 

31 dec 
2020 

Toelichting 

Minder kans op hittestress, waterschade en 
droogteschade in het bebouwde gebied 

N.a.v. de stresstesten 
aansluiten bij acties van 
gemeenten 

advies uitbrengen in 
gebiedsontwikkelingen m.b.t. 
wateropvang, hittestress en 
biodiversiteit 

g Er is samen met gemeentes gewerkt aan 
een waterinclusieve omgeving bij 
bijvoorbeeld nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen. Het is gelukt om advies uit 
te brengen in gebiedsontwikkeling m.b.t.  
wateroverlast, hittestress en biodiversiteit 

Minder vies water op straat, in het 
oppervlaktewater & in de leefomgeving 

Effectieve inzet van 2M 
stimuleringsbijdrage 
Natuurlijk ontwikkelen voor 

ontvlechtingsmaatregelen 

jaarrapportage naar bestuur g Bestuur en interne organisatie zijn 
geïnformeerd over de voortgang wat 
betreft de Bijdrageregeling Ontvlechten 

waterstromen in 2019. Ook heeft er een 
doelmatigheidsonderzoek plaatsgevonden 
waar over gerapporteerd is. De uitkomst is 
positief. Momenteel werken we aan 
ambtelijk advies voor een vervolg op de 
regeling. 

  
 

Hoofddoel 

Gezondere en leefbare dorpen en steden door toevoeging en verbetering van water gerelateerde elementen aan binnenstedelijke ontwikkelingen. 
 
Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 

31 dec 
2020 

Toelichting 

Gezondere leefomgeving voor inwoners 
(mens, plant en dier) door gezonder en 
schoner oppervlakte en- grondwater 

Uitvoeren project Stedelijk 
water in beeld voor 
Woudenberg, Scherpenzeel, 
Barneveld, Baarn, Eemnes, 
Renswoude 

rapportages basis voor swib 
gesprekken Renswoude, Scherpenzeel, 
Woudenberg, Baarn, Barneveld in 
2020 

g Het is als nog gelukt om werkzaamheden te 
uitvoeren ondanks belemmeringen 
veroorzaakt door corona, voor de lockdown 
inging 
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Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 
31 dec 
2020 

Toelichting 

Meer biodiversiteit in de stad door 
samenwerking met partners 

5 voorbeeldprojecten 5 voorbeeldprojecten o 1.Groenblauw schoolplein in Putten (PCB 
'Hoef') 
2.Steenbreekactie Gemeente Amersfoort:  
3.Diverse projecten  via (check-ins) 
waarvan  dit jaar uitvoering heeft plaats 
gevonden                                                                                                                                                                         
Bijdrage aan initiatieven van derden 
middels de Regeling stimuleringsbijdrage 

stedelijk gebied 2020 loopt achter. Er is 
minder gebruik gemaakt van de  
subsidieregeling in vergelijking met 
voorgaande jaren. Dat komt door de 
strakkere voorwaarden van de Regeling 
stimuleringsbijdrage. Daarnaast een aantal 
reeds verstrekte bijdragen zijn niet 
gerealiseerd wegens corona.  

Water beter beleefbaar maken in het 
stedelijk gebied  

3 pilot projecten (waaronder 
1 eigen project) 

3 pilot projecten (waaronder 1 eigen 
project) 

g Met de gemeente Amersfoort is gewerkt 
aan steenbreekactiviteiten en aan 
regenwatercoaches. Deze projecten dragen 
bij aan het vergrote van water bewustzijn. 
De Grift is helemaal afgerond en 
opgeleverd 
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Hoofddoel 
Vergroten van bewustzijn, lerend vermogen en handelingsperspectief van stadmakers, inwoners en waterschappers zodat we samen steeds slimmer omgaan 
met water en water gerelateerde vraagstukken. 
 
Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 

31 dec 
2020 

Toelichting 

Betere samenwerking & leggen van 
verbindingen tussen stadmakers, 
waterschap en inwoners  

Zoeken en vinden van 
ambassadeurs die "ons" 
verhaal vertellen 

herijken van het ambassadeurs 
netwerk is en professionaliseren 
hiervan (kijken waar winst te behalen 
valt)  

g Het hoofddoel wordt wel aan gewerkt, er is 
niet direct ingezet om ambassadeurs op te 
leiden, maar er wordt wel gewerkt aan het 
vergroten van bewustzijn via de projecten 
die lopen. Samen met Bouwstenen voor 
sociaal wordt gekeken naar stimulering van 
het treffen van klimaatadaptatieve 
maatregelen bij maatschappelijk vastgoed 
(waaronder scholen) en om tevens 
meerwaarde te creëren voor natuur (bijv. 
vergroening van schoolpleinen) en 
waterbewustzijn. 

Vergroten van de bewustwording van de 
potentie van water bij stadmakers, 
inwoners en waterschappers 

In 2019 is er een 
communicatie strategie in 
uitvoering 

communicatie strategie in uitvoering in 
afstemming met externe 
communicatie partners 

g Communicatie strategie is in uitvoering, er 
vind momenteel vooral digitale 
communicatie plaats i.p.v. fysieke 
communicatie momenten 
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5.4.2. Realisatie begrote prestaties Zuiveren 

 

 

Hoofddoel 

Onze infrastructuur is in staat de gevraagde capaciteit te leveren en deze wordt zo doelmatig mogelijk ingezet voor het zuiveren van afvalwater. 
 
Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 

31 dec 
2020 

Toelichting 

Vervangingsinvesteringen en maatregelen 
ten behoeve van wijzigingen in aanbod van 
afvalwater, klimaatverandering en 
behandeling van nieuwe stoffen worden 
opgenomen in het meerjarenprogramma. 

Inspectie rgm + circa 1/6de 
deel van de overige assets. 
Inzicht in de 
renovatie/vervangingen voor 
circa 4/6de deel voor de 
komende 3 jaar aangevuld 
met een prognose overige 
onderdelen tot 2026 gereed. 

We zetten in 2020 de werkwijze voort 
t.a.v. inspecteren van assets, toetsing 
van de uitkomsten aan de hand van de 
bedrijfswaarden/risicomatrix en 
planning van 
vervangingsinvesteringen. 

g De inspecties van rioolgemalen en overige 
assets zijn grotendeels conform planning 
uitgevoerd, op een enkele bewuste 
uitzondering na. 
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Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 
31 dec 
2020 

Toelichting 

Vervangingsinvesteringen en maatregelen 
ten behoeve van wijzigingen in aanbod van 
afvalwater, klimaatverandering en 
behandeling van nieuwe stoffen worden 
opgenomen in het meerjarenprogramma. 

Vervangingsinvesteringen 
conform jaarplan (indien 
beschikbaar: op grond van 
prioriteringslijst / 
assettmanagement) 

Vervangingsinvesteringen conform 
jaarplan (indien beschikbaar: op grond 
van prioriteringslijst / 
assetmanagement) 

g Ondanks de Corona-situatie is de voortgang 
van realisatie van de projecten binnen 
Waterketen goed geweest in 2020. Weliswaar 
zijn hier en daar vertragingen opgetreden die 
overigens nog niet direct tot een verschuiving 
van de opleverdata zullen leiden, maar de 
realisatiescore is goed te noemen. 

We brengen de discrepantie (verschil tussen 
heffing en binnenkomende vuilvracht) terug 
naar onder het landelijk gemiddelde. 

Meten, bemonsteren en 
analyseren van afvalwater op 
rwzi's borgen door middel 
van certificering en auditing.   

Meten, bemonsteren en analyseren 
van afvalwater op rwzi's borgen door 
middel van certificering en auditing.   

g Door de coronamaatregelen heeft de 
bemonstering van rwzi’s en auditing hierop 
enige tijd stil gelegen. Dit is ondertussen 
voorzichtig hervat, zo voert bevoegd gezag 
weer controles uit op de 
bemonsteringsvoorzieningen en gaat het 
discrepantieonderzoek onverminderd verder. 
Hieruit voortkomende verbetervoorstellen 
worden zoveel mogelijk uitgevoerd. 

 
 

Hoofddoel 

Onze infrastructuur voldoet blijvend aan de wetgeving. 

 

Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 
31 dec 
2020 

Toelichting 

We maken jaarlijks een overzicht van onze 
prestaties in relatie tot relevante wet- en 
regelgeving. 

Opstellen jaarrapportage 
(operationeelplan!?) BWK 
(wk o23) 

Jaarrapportage (terugkerend) g De verplichte rapportages hebben plaats 
gevonden. 

We maken jaarlijks een update van het 
maatregelenplan op basis van de 
knelpunten en nemen dat op in het 
uitvoeringsprogramma. 

Opstellen meerjarenraming 
(wk 024) 

Meerjarenraming als input voor de 
begroting waterketen 

g De meerjarenraming is geactualiseerd t/m 
2025. De principes vanuit assetmanagement 
zijn hierbij leidend en de meerjarenbegroting 
is tot stand gekomen in overleg met 
vertegenwoordigers van Beheer en 
Onderhoud. Er is gewerkt aan een 
realistische opgave voor 2021 en verder (in 
relatie tot de beschikbare capaciteit) waarbij 
zo goed mogelijk gezocht is naar een 
evenwichtige verdeling tussen vervangingen 
en nieuwe initiatieven. 
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31 dec 
2020 

Toelichting 

We stellen ons op de hoogte van de 
relevante wet- en regelgeving en de 
ontwikkelingen daarin en vertalen dat 
jaarlijks in een document met knelpunten. 

Uitvoeren jaarlijkse 
rapportage van kentallen 
naar bestuur (wk o21) 

Jaarrapportage (terugkerend) g Periodieke rapportages zijn opgesteld. 
Omvorming vindt plaats naar continue 
rapportagevorm, op basis van doelen uit het 
operationeel plan dat jaarlijks wordt 
vastgesteld. 

We zorgen voor de juiste (meet-)informatie 
van voldoende kwaliteit en de daarvoor 
benodigde metingen. 

Actualisatie meet- en 
monitoringsplan van RWZI's 
op grond van nieuwe wet- en 
regelgeving en uitvoeren 
bemonsteringsprogramma 

Actueel meet- en monitoringsplan g Een Uniform Monitoringsplan (UMP) voor 
RWZI's is opgesteld voor de 
energie/warmtelijn.  

 

Hoofddoel 
Wij hebben zicht op de maatregelen in de infrastructuur die nodig zijn om de uitdaging met betrekking tot de nieuwe stoffen en klimaatverandering het 
hoofd te bieden. Daar waar we kansen zien gaan we die benutten. 
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31 dec 
2020 

Toelichting 

We brengen in beeld welke maatregelen 
genomen moeten worden om de knelpunten 
op te lossen. 

Actualisatie maatregelplan Begeleiden 2 AIO Onderzoeken 
Verwijdering microverontreinigingen in 
Helofytenfilter (WUR) en Algenreacter 
(NIOO). 
Deelname in TKI project affiniteits 
adsorptie (CatchAmed). 
Eventueel uitvoering van 2 pilots op de 
rwzi Bennekom (go-no go nog te 
nemen in begeleidingscommissie 
STOWA). 

Presentaties/workshops tijdens FTO 
bijscholingsmodules in ons 
beheersgebied (FTO is 
farmacotherapeutisch overleg). 
Deelname in STOWA 
begeleidingscommissies, Rijn Oost 
overleggen, diverse bijeenkomsten. 
Meten toxische druk rwzi Nijkerk, 
Arkervaart. 

g Het waterschap is betrokken bij diverse 
onderzoeksinspanningen voor 
medicijnrestenverwijdering. Hierbij gaat het 
o.a. om een onderzoek naar helofytenfilters 
voor medicijnrestenverwijdering op rwzi 
Bennekom i.s.m. WUR, een  
promotieonderzoek bij het NIOO naar 
algentechnologie, het TKI-project CatchAmed 
over adsorptie in zandfilters, het Pharem 
filtratieonderzoek in de proefhal op de rwzi 

Apeldoorn, etc.  
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31 dec 
2020 

Toelichting 

We stimuleren het afkoppelen van 
hemelwater van de waterketen. 

Uitvoeren visie natuurlijk 
ontwikkelen; omgaan met 
gebruikt water en 
hemelwater, met daarbij ook 
inzetten op bewustwording, 
innovatie & educatie 

Door gemeenten ingediende 
afkoppelprojecten voor de 
bijdrageregeling Ontvlechten 
Waterstromen worden beoordeeld en 
uitgekeerd 

g In 2020 is een groter bedrag aan 
afkoppelbijdragen verstrekt dan eerdere 
jaren. Dit is het gevolg van verhoging van 
eenheidsprijzen voor afkoppelen, waardoor 
deze meer in lijn kwamen met landelijke 
kentallen. De omvang van het afgekoppelde 
oppervlak is vergelijkbaar met eerdere jaren. 
Verder is vorig jaar een voorstel opgesteld 

voor voortzetting van een bijdrageregeling na 
2021, zodra de huidige regeling is afgelopen. 

We zetten in op bewustwording bij de 
burgers van het effect van de 
klimaatverandering en het lozen van nieuwe 
stoffen in de waterketen. 

uitvoeren communicatieplan Communicatie via apotheken / 
apothekers 

o De bronaanpak via communicatie richting 
apothekers is dit jaar bemoeilijkt door 
Corona. 

 
 

Hoofddoel 

Wij realiseren kostenbesparingen (middels duurzaamheidsprojecten) om de kosten van de toekomstige opgaven zo veel mogelijk te beperken. 
 
Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 

31 dec 
2020 

Toelichting 

We benutten kansen voor het (samen met 
partners) uitvoeren van 
duurzaamheidsprojecten, die passen binnen 
onze ambities 

jaarlijks 1 pilot project t.b.v. 
energie en 
grondstoffenterugwinning 

pilot voor vergisting met verhoogde 
slibleeftijd (Opure) wordt uitgevoerd in 
2020. 
Eind 2020 wordt een fijnzeef/pysolyse 
installatie op rwzi Ede gerealiseerd in 
het kader van het WOW project. De 
productie van gepyrolyseerd zeefgoed 
leidt tot minder slib (=minder afval en 
kosten) en er vindt productie plaats 
van de grondstoffen bio olie en actief 
kool. Voor de kool onderzoeken we de 
mogelijkheden om medicijnresten te 
verwijderen. Voor de olie zoeken we 
een marktpartij.  

g Wat betreft WOW: de milieuvergunning is 
inmiddels verleend  en de pyrolyse 
installatie is nagenoeg gereed. De realisatie 
van de pyrolyse installatie door 
projectpartner Pulsed Heat heeft wat meer 
tijd gekost dan verwacht. Inmiddels hebben 
zowel Aquaminerals als waterschap Aa en 
maas een memorandum of understanding 
getekend waarmee ze aangeven interesse 
te hebben in de biochar die over een paar 
weken geproduceerd gaat worden in Ede.  
Wat betreft Kaumera: de installatie heeft 
kleine hoeveelheden Kaumera  
geproduceerd, waarna nog enkele 
optimalisaties zijn doorgevoerd. Eind vorig 
jaar heeft de stuurgroep Kaumera besloten 
tot de oprichting van de Kaumera Market 
Hub. Er wordt nu vol ingezet op afzet, 
waarbij de verwachting is dat de route naar 
de land- en tuinbouw de eerste afzetroute 
wordt voor de Kaumera uit Epe. 
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Hoofddoel 
Wij zijn  op de hoogte en benutten kansen van de mogelijkheden voor verwaarding van afvalwater en andere reststromen in ons gebied. 

Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 
31 dec 

2020 

Toelichting 

We maken jaarlijks een overzicht van onze 
prestaties in relatie tot afspraken en 
ambities op het vlak van duurzaamheid. 

jaarlijkse rapportage incl 
financiële monitoring irt 
terugverdientijd 

bestuurlijke rapportage kengetallen g De verplichte rapportages hebben plaats 
gevonden. 

We maken jaarlijks een overzicht van onze 
prestaties in relatie tot afspraken en 
ambities op het vlak van duurzaamheid. 

Ontwikkelen en 
communiceren aan bestuur 
(jaarlijks) van kengetallen 
m.b.t. prestaties  (wk o10) 

bestuurlijke rapportage kengetallen g De verplichte rapportages hebben plaats 
gevonden. 

 

Hoofddoel 
In 2030 30% van de energievraag opwekken uit hernieuwbare bronnen. 
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31 dec 
2020 

Toelichting 

Met de zonnepanelen wekken we c.a. 10% 

van de energievraag op uit de 
 hernieuwbare bron zon 

Plaatsen van 22.000 

zonnepanelen in de periode 
2019-2021 

Conform planning uitvoeren van het 

project zon op dak en zon op veld. 

g De werkzaamheden zijn aangepast als gevolg 

van de corona crisis. Het aanbrengen van de 
zonnepanelen verloopt conform planning. Het 
aansluiten loopt circa drie maanden vertraging 
op. De deadlines voor de SDE subsidie zijn 
door de minister verlengd waardoor geen 
subsidiegelden misgelopen worden. Conclusie 
is dat dit project conform planning verloopt. 

 

  



 

30 

 

 

Hoofddoel 
In 2030 is de energie-efficiënte 30% beter dan in 2018. 
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31 dec 
2020 

Toelichting 

In beeld brengen van het energiebesparings 
potentieel. 

Een studie uitvoeren om het 
besparingspotentieel in beeld 
te brengen 

Een rapport opgesteld waarin in 
besparingspotentieel inzichtelijk is 
gemaakt en op basis waarvan we 
besparingsprojecten gaan initiëren.  

g We zijn gestart met een energieconsumptie 
onderzoek op de rwzi's. Voor twaalf van de 
zestien rioolwaterzuiveringen zijn ECA’s 
uitgevoerd. In 2021 ronden we deze af. Uit 
het onderzoek moet blijken of de 
doelstelling reëel is. Lopende het onderzoek 
gaan we tussentijds besparingsmaatregelen 
doorvoeren.  

 

Hoofddoel 
In 2030 zetten we 30% van ons rioolwater om in waardevolle grondstoffen. 
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31 dec 
2020 

Toelichting 

  Middels pilots en 
voorbeeldprojecten 
onderzoeken we hoe we 
grondstoffen uit rioolwater 
kunnen terugwinnen en 
verwaarden 

De pilotprojecten Kaumera en WOW 
Ede (cellulose pyrolyseren tot 
waardevolle grondstoffen) conform 
planning uitgevoerd en de kennis en 
ervaring gedeeld met de partners. 

g De bouwwerkzaamheden voor zowel de 
Kaumera installatie op de rwzi Epe en de 
cellulose terugwinning op de rwzi Ede zijn 
conform planning afgerond. Het testen en 
opstarten van de installaties loopt ten 
gevolge van de corona crisis circa 3 
maanden vertraging op. 
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Ho 

Hoofddoel 
Vanaf 2022 zetten we 100% van ons zuiveringsslib in als duurzame energiebron. Of 
 
Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 

31 dec 
2020 

Toelichting 

  het uitvoeren van de 
slibstrategiestudie  

De slibstrategie studie afgerond g In 2020 is de aanbesteding voor 
slibeindverwerking opgestart. Vanuit 
circulariteitsambitie wil het waterschap het 
zuiveringsslib op lange termijn slib zoveel 
mogelijk verwaarden. Voor de korte en 
middellange termijn zijn duurzaamheid van 
de slibverwerking, naast continuïteit als 
belangrijke thema's benoemd. Middels een 
concurrentiegerichte dialoog wordt met 
marktpartijen afgetast op welke wijze de 
ambitie van het waterschap zo goed 
mogelijk kan worden ingevuld. 

 
 

Hoofddoel 
Vanaf 2025 zijn al onze lange termijn keuzes 100% circulair. 
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31 dec 
2020 

Toelichting 

Besluitvorming op basis van een value-case 
( in plaats van een businesscase) 

Conform de Green Deal 
Duurzaam GWW (grond- 
weg- en waterbouw) 
Duurzaam 
opdrachtgeverschap 
implementeren binnen ons 
waterschap.  

In projecten wordt duurzaamheid 
transparant en herleidbaar 
meegenomen in de besluitvorming. 

g We hebben de basis gelegd door 
circulariteit en duurzaamheid te verankeren 
in ons inkoop-en aanbestedingsbeleid en de 
aanpak Duurzaam GWW op te nemen in 
onze procesbeschrijvingen. Vanaf 2021 
gaan we werken volgens deze nieuwe 
werkwijze. 
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Hoofddoel 
Wij maken water waardevol. 
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31 dec 
2020 

Toelichting 

In 2021 hebben we vier circulaire 
voorbeeldprojecten gerealiseerd 

We realiseren in Terwolde 
een circulaire rwzi met een 
modulaire en circulaire 
bouwwijze. De andere 
voorbeeldprojecten zijn o.a 
de Waterfabriek Wilp, 
Kaumera  Epe en WOW Ede. 

Op de rwzi Terwolde is een 
influentwerk met een modulaire en 
circulaire bouwwijze gerealiseerd.                                                
De andere voorbeeldprojecten, de 
pilotprojecten Kaumera en WOW Ede 
(cellulose pyrolyseren tot waardevolle 
grondstoffen) lopen conform planning. 

o In 2020 is de aanbesteding voorbereid en 
uitgevoerd: een bouwteam was 
uitgevraagd. Hieruit is de bouwcombinatie 
CLC (Combinatie Lokaal Circulair) naar 
voren gekomen waarbij de firma Pannekoek 
als hoofdaannemer optreedt. 
Ingenieursbureau RHDHV is tevens 
betrokken i.v.m. de Nereda-technologie. De 
nieuwe zuivering zal worden gebouwd op 
basis van het modulaire Verdygo-principe. 

 
 
ddoel 
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5.5. Programma Bestuur en Belastingen 

5.5.1. Realisatie begrote prestaties Bestuur en Belastingen 
 

 

 

 

 

Hoofddoel 
Heffingen en GBLT. 
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31 dec 
2020 

Toelichting 

Adequate afhandeling correspondentie 
klantcontact 

Minimaal 90% van de 
bezwaarschriften wordt 
binnen 12 weken 
afgehandeld 

Klantcontacten zijn conform norm 
afgehandeld 

g   

Tijdige inning belastingen Het openstaand bedrag is 10 
maanden na de (laatste) 
vervaldag lager dan 0,5% 
van het opgelegde bedrag 

Inning vindt conform norm plaats g Het openstaande debiteurensaldo van 
belastingjaar 2020 is 0,17%, belastingjaar 
2019 0,42% en belastingjaar 2018 0,22%. 
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31 dec 
2020 

Toelichting 

Volledige, juiste en tijdige aanslagoplegging Goedkeurende 
controleverklaring omtrent 
gegenereerde 
belastingopbrengsten door 
accountant verstrekt aan 
GBLT 

Goedkeurende controleverklaring g Goedkeurende verklaring voor de jaarcijfers 
2019 is ontvangen 

Volledige, juiste en tijdige aanslagoplegging Van het huidige belastingjaar 

is minimaal 98% opgelegd in 
de periode januari t/m 
augustus (obv €) 

Realisatie oplegging minimaal 98% g De opgelegde heffingen t/m augustus 

bedroegen 99,0% t.o.v. de oorspronkelijke 
begroting.  

 

 

Hoofddoel 
Integriteit.  
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31 dec 
2020 

Toelichting 

het bestuur geeft in haar handelen vorm 
aan het integriteitsbeleid 

BOEH Vaststellen nieuw integriteitsbeleid 
voor de organisatie 

r in de prioritering is dit onderwerp 
doorgeschoven naar 2021. In 2021 zal een 
notitie worden voorbereid of en in welke 
vorm dit onderwerp wordt voorbereid. 

het bestuur geeft in haar handelen vorm 
aan het integriteitsbeleid 

  In 2020 wordt gestart met een 
meerjarige integriteitsagenda. 

o Onderdeel van de meerjarige 
integriteitsagenda is de jaarlijkse 
 werksessie integriteit met het bestuur. 
Voor 2020 was de beoogde werkvorm een 
(fysiek) lagerhuis debat. Dit kon vanwege 
de RIVM maatregelen helaas niet door 
gaan. Vier ab-leden hebben gebruik 
gemaakt van het aangeboden 
bewustwordingsgesprek. Vanwege de 
coronamaatregelen heeft dit digitaal plaats 
gevonden.  
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Hoofddoel 

Rechtmatig bestuur.  
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31 dec 

2020 

Toelichting 

het bestuur is rechtmatig  doorontwikkeling bestuurlijke 
werkwijze 

Afhankelijk van de uitkomsten van de 
bestuursagenda wordt de bestuurlijke 
werkwijze doorontwikkeld 

g Het algemeen bestuur heeft zijn werkwijze 
doorontwikkeld met de keuze voor de 
nieuwe vergaderstructuur die zorgt voor 
meer flexibiliteit en wendbaarheid. 
Daarnaast is gestart met het traject 
effectief bestuur.  

 
 

Hoofddoel 

Visie vorming. 
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31 dec 
2020 

Toelichting 

het bestuur geeft met een lange termijn 
visie sturing aan het komende WBP 

opstellen BOP In 2020 wordt het Blauw 
omgevingsprogramma geschreven 
waarin het gedachtengoed van de 
BOVI wordt vertaald 

g 

  

 

Hoofddoel 

We hebben de discrepantie tussen zuiveringsinspanning en zuiveringsheffing teruggebracht tot het landelijk gemiddelde. 
 
Subdoel Inspanning Prestatie 2020 stavaza 

31 dec 
2020 

Toelichting 

We dringen samen met gemeenten, 
omgevingsdiensten en Gemeenschappelijk 
Belastingkantoor Locosensus-Tricijn (GBLT) 
de discrepantie verder terug. 

Door blijvend verscherpt 
toezicht op indirecte lozingen 
als onderdeel van het 
normale handhavingsproces 
bijdragen aan het handhaven 
van een discrepantie < 15%. 

  g Dit jaar hebben 2 discrepantie onderzoeken 
plaatsgevonden, waarbij projectmatig en 
met andere partijen onbekende lozingen 
zijn opgespoord. 
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Hoofddoel 
We hebben de veranderingen door de omgevingswet en de VTH-taken in het werkproces van vergunningverlening en handhaving geïmplementeerd. 
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31 dec 
2020 

Toelichting 

We passen de Keur, leggers, algemene 
regels, beleidsregels en dagelijkse 
vergunnings- en handhavingspraktijk aan 
de Omgevingswet aan. 

inspanningen/activiteiten uit 
met name het 4e spoor; 
digitalisering 

  g Toezicht en handhaving is Q4 gestart met 
implementatie van de digitaal zaakgericht 
werken. De uitkomsten van de interne audit 
"wijzigingen leggerbeheer" geven goede 
handvatten om dit proces in 2021 op orde 
te krijgen. 

We passen de Keur, leggers, algemene 
regels, beleidsregels en dagelijkse 
vergunnings- en handhavingspraktijk aan 
de Omgevingswet aan. 

inspanningen/activiteiten uit 
met name het 4e spoor; 
digitalisering 

Uitvoeren Programmaplan 
Omgevingswet 2020, Domein VTH en 
proactief bijdragen aan de andere 
domeinen. Focus ligt hierbij op het 
aansluiten op het DSO, interne keten 
op orde en samenwerkingsafspraken 
maken met externe ketenpartners 

g Het VTH zaaksysteem is aangesloten op het 
DSO. VTH levert op verschillende 
onderdelen input aan de implementatie van 
de omgevingswet. 

 
 

Hoofddoel 
We hebben de, door de Omgevingswet, benodigde aanpassingen in onze werkprocessen, taken en instrumentarium geïmplementeerd. 
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31 dec 
2020 

Toelichting 

Onze regelgeving en instrumentarium zijn 
in overeenstemming met de nieuwe wet, we 
zorgen voor een integraal afwegingsproces 
tussen overheden, we zijn gereed om aan 
te sluiten op het DSO en medewerkers 
werken vanuit de benodigde competenties. 

Werken aan het nieuwe 
kerninstrumentarium van de 
OW, zoals de doorwerking 
van onze BOVI in de 
werkprocessen en in ons 
Blauw Omgevingsprogramma 
(BOP). Het opstellen van een 
nieuwe keur in de vorm van 
een waterschapsverordening. 
Het aansluiten op de 
landelijke voorziening DSO 
en het organiseren van 
leertrajecten in het kader van 
de andere wijze van werken 
die de OW voor ons 
betekent.  

Werken aan de kennisinstrumenten 
Omgevingswet, aansluiten op de 
landelijke voorziening DSO en het 
organiseren van een andere manier 
van werken, zowel bestuurlijk als 
ambtelijk.  

o De invoering van de Omgevingswet is 
uitgesteld tot 1-1-2022. We streven ernaar 
onze oorspronkelijke planning zoveel 
mogelijk vast te houden en te koppelen aan 
de organisatieontwikkeling. Het project de 
nieuwe waterschapsverordening, loopt door 
corona enige vertraging op. Bovendien zijn 
we bij de implementatie ook afhankelijk 
van het tempo, ambities en vermogen van 
onze maatschappelijke partners.  



 

37 

 

Hoofddoel 
We hebben een robuuste crisisorganisatie. 
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Toelichting 

We zijn bereikbaar en beschikbaar voor 
netwerkpartners bij incidenten en 
calamiteiten. 

Er wordt geïnvesteerd in de 
bereikbaarheid van de meest 
essentiële rollen 

Er wordt een besluit genomen over de 
invoering van wachtdienst bij een 
aantal essentiële rollen in de 
calamiteitenorganisatie. 
Bereikbaarheid wordt verbeterd door 
middel van centrale nummers per 
functiegroep.  

g De informatiecoördinatoren zijn bereikbaar 
via een centraal nummer. Er is geen 
wachtdienst ingesteld.  

 
 
 
 

Hoofddoel 
We hebben onze adviserende rol ten aanzien van indirecte lozingen geïntensiveerd. 
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31 dec 
2020 

Toelichting 

We adviseren gemeenten en 
omgevingsdiensten over de toezicht op 
indirecte lozingen, met als doel de toezicht 
te intensiveren. 

doorontwikkelingen integrale 
aanpak met o.a. OVIJ 

  o De planning is in de loop van 2020 
bijgesteld vanwege Corona.  

We adviseren gemeenten en 
omgevingsdiensten over de toezicht op 
indirecte lozingen, met als doel de toezicht 
te intensiveren. 

doorontwikkelingen integrale 
aanpak met o.a. OVIJ 

Samenwerking met 
Omgevingsdiensten verder 
intensiveren en waar nodig afspraken 
bijstellen. Focus op aanpak Zeer 
Zorgwekkende Stoffen (ZSS) in 
indirecte lozingen. 

o Met een aantal Omgevingsdiensten gestart 
om ZZS in afvalwater te inventariseren. 

We maken een uitvoeringsplan en voeren 
dit uit 

Jaarlijks actualiseren en 
bijstellen van uitvoeringplan 

  o De planning is in de loop van 2020 
bijgesteld vanwege Corona.  

We maken een uitvoeringsplan en voeren 

dit uit 

Jaarlijks actualiseren en 

bijstellen van uitvoeringplan 

Actualiseren en uitvoeren 

uitvoeringsplan VTH 2020 
o De planning is in de loop van 2020 

bijgesteld vanwege Corona.  
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Hoofddoel 
We zijn voorbereid op andersoortige crisis. 
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31 dec 
2020 

Toelichting 

We trainen de leden van de crisisorganisatie 
op andersoortige crisis op basis van een 
actueel en volledig plan.  

Er wordt gepast gereageerd 
op niet water gerelateerde 
crises 

Er is samen met een ander waterschap 
een oefening met als onderwerp 'ICT 
continuïteit' waarbij de nieuwe 
rolhouders en de nieuwe planvorming 
wordt beoefend.  

g Er is in 2019 een oefening geweest met als 
onderwerp ICT continuïteit waar ervaring 
en leerpunten zijn opgedaan met dit thema.  

 


