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1. Nota van aanbieding 
 

1.1. Inleiding 
In dit document treft u de bestuursrapportage (BURAP) over 2021 aan. In deze BURAP zijn de 

investeringsprognoses opgenomen, de prognoses van de verwachte kosten- en 

opbrengstontwikkeling en de voortgang van de begrote prestaties op basis van de inzichten per 

eind juni. Tevens is in deze BURAP de door GBLT in juni afgegeven prognose van de 

belastingopbrengsten verwerkt.  

 

1.2. Leeswijzer 
In deze bestuursrapportage wordt in hoofdstuk 2 de BURAP kort samengevat op de onderdelen 

prestaties, exploitatie en investeringen. Tevens is een paragraaf opgenomen waarin wordt 

ingegaan op de gevolgen van de coronacrisis en een paragraaf ontwikkelingen. In hoofdstuk 3 

worden de programma’s nader beschouwd. Bij elk programma wordt het algemeen beeld 

geschetst, de voortgang ten aanzien van de hoofddoelen van het programma en zijn financiële 

paragrafen opgenomen m.b.t. de exploitatie en de investeringen. In hoofdstuk 4 wordt de 

bedrijfsvoering behandeld. In hoofdstuk 5 komen de verwachte wijzigingen met betrekking tot de 

belastingopbrengsten aan de orde. In hoofdstuk 6 komen overige paragrafen aan bod. Hier wordt 

onder andere ingegaan op de onderwerpen lopende claims en risico’s, treasury en rechtmatigheid. 

 

In de verschillende grafieken in de BURAP 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 exploitatie analyses worden de bedragen weergegeven in miljoen €, waarbij V = 

Voordeel en N = Nadeel. Bij prognose resultaat per taak betekent een I incidenteel en een S 

structureel.  

 
In de in deze BURAP opgenomen tabellen van de bruto investeringen worden, voor de afwijkingen 

van de begrote jaarschijf, de volgende afkortingen gebruikt: 

 V20 = vertraging uit 2020 
 EX = exogene oorzaak 
 VT = versnelling of temporisering 
 MM = meer of minder kosten 
 HK = Heroverweging/kans 
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2. Samenvatting  
2.1. Inleiding 
We schrijven dit document op het moment dat de coronamaatregelen geleidelijk aan meer 

losgelaten worden. Echter, de corona pandemie is nog niet voorbij  en hoewel ons kantoor weer 

deels open is werken medewerkers en bestuurders nog veel  digitaal vanuit huis. Desondanks 

liggen onze prestaties goed op schema. De gebiedsprocessen, die we als samenwerkende 

overheden met gebiedspartners oppakken, vragen meer inspanningen en soms ook meer tijd als 

gevolg van de COVID-19 maatregelen in het eerste half jaar van 2021. We zetten in op de 

realisatie van de Blauwe Omgevingsvisie (BOVI), die daarom als basis dient voor het eind dit jaar 

vast te stellen Blauwe Omgevingsprogramma (BOP). De interne organisatie, processen en 

werkwijze ontwikkelen zich richting een wendbare organisatie met behulp van een gecoördineerde 

aanpak voor de ontwikkeling bedrijfsvoering en Koers 2027. De eigen opgaven verbinden we 

steeds beter met de opgaven van anderen, zoals de landbouwtransitie, natuurherstel en 

woningbouwopgave. Dit zien we onder meer terug in het KACTUS uitvoeringsprogramma 2021-

2030 en dit wordt ondersteund door de implementatie van de Omgevingswet. We werken meer 

samen met mede overheden en bepalen niet alleen het tempo van realisatie van onze doelen. De 

begroting voor de komende jaren heeft daarom ook een wendbaarder karakter. De visies op 

huisvesting, communicatie en informatievoorziening zijn vastgesteld of in de afrondende fase. Dit is 

nodig om de inhoudelijke doelen te kunnen realiseren. 

 

2.2. Voortgang 
In de eerste helft van 2021 is veel van ons werk, zij het soms in aangepaste vorm, conform 

planning gestart en of gerealiseerd. De realisatie van de begrote prestaties ligt naar verwachting 

boven de 85%.  

 

Op moment van schrijven verwachten we dat het in de begroting afgesproken investeringsvolume  

gerealiseerd wordt. Wel zien wij een krapte in de markt op het gebied van beschikbare mensen en 

materialen. Door deze krapte ervaren we dat prijzen van onder meer bouwprojecten 

bovengemiddeld stijgen en dat door schaarste aan materialen planningen onder druk komen te 

staan. 

 

Ten aanzien van het exploitatiedeel van de begroting worden in deze BURAP enkele, niet voorziene 

extra kosten verwacht. Een belangrijk deel kan in 2021 worden opgevangen binnen de begroting 

(lagere personeelskosten).  

 
2.3. Waterveiligheid 
De doelrealisatie verloopt op hoofdlijnen conform de planning ten tijde van de begroting. De 

Projectplannen Water voor de projecten Noordelijke Randmeerdijk en IJsseldijk Apeldoorns Kanaal 

zijn doorgeleid naar de provincie voor de vaststelling. Het project Grebbedijk kent gezien de 

gebiedsgerichte benadering en de ligging in een (stikstofgevoelig) Natura 2000 gebied met 

archeologische waarden en mogelijke restanten munitie extra complexiteit. Dit vraagt extra 

onderzoek en maatregelen in de planvoorbereiding om risico’s tijdens de uitvoering te kunnen 

beperken. De planning en de raming zijn hierop aangepast. 
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De interactie tussen projectteamleden om te komen tot een goede aanpak voor de vervolgfase van 

de projecten en de interactie tussen de projectteams en stakeholders is door de COVID-19 

maatregelen afgelopen maanden beperkt. De COVID-19 maatregelen compliceerden tevens 

gebiedsgerichte en integrale projecten waarbij participatie een belangrijke rol speelt. De 

gebiedsprocessen vergen daardoor meer inspanning en tijd. 

 

2.4. Watersysteem Landelijk Gebied 
Met KACTUS - uitvoeringsprogramma 2021-2030 hebben we een mooie stap gezet om de opgave 

rondom klimaat en de samenhang met diverse aanpalende thema’s inzichtelijk te maken. In de 

nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de provincie Gelderland maken we afspraken over 

maatschappelijke opgaven als de klimaatopgave, de landbouwtransitie en het programma Natuur 

en de wijze waarop we dit, gebiedsgericht als samenwerkende overheden willen aanpakken. Dit 

jaar gaan veel projecten in uitvoering, hier ervaren we dat corona extra inspanningen en risico’s 

met zich meebrengt bij gebiedsprocessen. Dit heeft consequenties voor lokaal draagvlak en de 

projectplanning. 

 

2.5. Wonen en zuiveren 
Binnen het programma wonen en zuiveren liggen de prestaties op schema. De stimuleringsbijdrage 

wordt goed benut, hierbij zien we vooral een focus op schoolpleinen. De projecten bij zuiveren 

verlopen voorspoedig. Enige tegenslag is dat bij de zuiveringen Apeldoorn en Amersfoort 

problemen zijn met de deelstroombehandeling. We werken hard aan een oplossing. Volgens 

planning is het probleem in Apeldoorn in augustus opgelost. Voor Amersfoort wordt gewerkt aan 

een pakket van verbetermaatregelen.  

 

2.6. Bestuur en belastingen 
Het programma bestuur en belastingen ligt op koers. Dit dankzij de inspanningen met betrekking 

tot het digitaliseren van de werkprocessen en de blijvende inzet van de collega’s.  

Net als in 2020 blijft het aandachtspunt uitvoering van de VTH taak. Beleidsmatig wordt 

geanticipeerd op de uitkomsten van het doelmatigheidsonderzoek met een aantal duidelijke 

verbeterpunten. De fysieke geplande VTH activiteiten zoals de controles bij de meetbedrijven en 

agrarische sector zijn door de coronamaatregelen beperkt in de uitvoering. Daar waar mogelijk 

worden deze bezoeken uitgevoerd en de komende maanden hervat.  

 

2.7. Financiële gevolgen van de coronamaatregelen 
Ondanks de externe onzekerheden waarmee we tijdens de pandemie mee te dealen hebben, zoals 

economische ontwikkelingen, belastingopbrengsten, renteontwikkeling etc., zijn de meest actuele 

CPB prognoses positiever dan voorheen. 

 

Binnen het waterschap hebben we momenteel te maken met minder directe (interne) kosten op de 

korte termijn. Voorbeelden daarvan zijn de lagere reiskosten woon- werk en dienstreizen en de 

mindere kosten voor opleidingen, cursussen en seminars. Daarnaast vallen de personeelslasten 

lager uit door vertraging in het invullen van vacatures als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt  

en de beperkingen van de coronamaatregelen. 
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De belangrijkste financiële gevolgen van de coronamaatregelen ten opzichte van de begroting zijn: 

 € 0,3 (N) miljoen lagere zuiveringsheffing bedrijven over 2021; 

 € 1,3 (V) miljoen lagere personeelslasten per saldo: 

o € 0,6 (V) miljoen lagere personeelslasten door latere invulling van vacatures. Dit wordt 

overigens niet alleen door de coronamaatregelen veroorzaakt maar ook krapte op de 

arbeidsmarkt. Deze lagere kosten zijn incidenteel; 

o € 0,9 (V) miljoen lagere reiskosten woon-werk en dienstreizen. Hiervan is een deel 

structureel omdat ook na corona meer thuis zal worden gewerkt; 

o € 0,3 (V) lagere kosten voor studie, scholing en cursussen (incidenteel); 

o € 0,3 (N) extra kosten in verband met thuiswerkvergoeding (structureel); 

o € 0,2 (N) kosten voor meubilair thuiswerkwerkplek (incidenteel/deels structureel); 

Zowel op huisvesting, informatievoorziening en communicatie zijn nieuwe visies in ontwikkeling of 

recent opgeleverd. Om de medewerkers in het nieuwe huisvestingsconcept en digitale 

werkmogelijkheden te ondersteunen is het project “werkplaats 2027” ingericht van waaruit 

veelvuldig gecommuniceerd wordt en waarin medewerkers kunnen participeren. Voorbereidingen 

die noodzakelijk zijn om de groei naar het digitale waterschap te faciliteren. 

 

In de begroting 2021 is rekening gehouden met lagere belastingopbrengsten voor zuiveringsheffing 

bedrijven als gevolg van de coronamaatregelen. In de GBLT voortgangsrapportage is de prognose 

verder naar beneden bijgesteld. Hierbij is uitgegaan van de inschatting die ook bij de jaarcijfers 

over 2020 is gehanteerd. Inmiddels zijn er indicaties (op basis van waterverbruik gegevens) dat de 

effecten van de coronamaatregelen op de belastingopbrengsten van 2020 en 2021 mogelijk  

meevallen. In het derde kwartaal komt hierover meer duidelijkheid. In hoofdstuk 5 

belastingopbrengsten en paragraaf 6.2 ‘belastingopbrengsten en corona’ zijn nadere toelichtingen 

opgenomen. 

 

In de programmaverantwoording in hoofdstuk 3 wordt aangegeven welke gevolgen van de 

coronamaatregelen er op programmaniveau zijn. 
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2.8. Voortgang begrote prestaties 2021 
De dashboards in de paragrafen ‘Totaalbeeld voortgang hoofddoelen’ van hoofdstuk 3 geven aan 

wat de voortgang bij deze BURAP is van de realisatie van de 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 deze programmahoofddoelen te realiseren worden jaarlijks in de, door het college van 

dijkgraaf en heemraden, vastgestelde  beheerbegroting per programma concrete jaarprestaties 

opgenomen die bijdragen aan de realisatie van de uiteindelijke programmahoofddoelen.  De 

voortgang van de in de beheerbegroting opgenomen jaarprestaties is bij de BURAP als volgt: 

 

 

Van de begrote prestaties loopt 87,8% op 

schema en 12,2% loopt achter op de planning 

maar is gestart. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.9. Prognose netto kosten per taak 

 

De totale netto kosten worden bij de BURAP geraamd op € 157,3 miljoen. Dat is 101,5% van de 

oorspronkelijk begrote netto kosten van € 154,9 miljoen. De netto kosten van de taak 

watersysteem worden bij de BURAP geraamd op € 69,4 miljoen (102,8% van de begroting) en de 

netto kosten van de taak zuiveringsbeheer worden bij de BURAP geraamd op € 87,9 miljoen 

(100,6% van de begroting). 
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2.10. Prognose resultaat per taak 

 

In de oorspronkelijke begroting (OB 2021) was een totaal tekort geraamd van € 5,8 miljoen. De 

raming in deze BURAP (BURAP2021) komt uit op een verwacht tekort van € 7,5 miljoen. Over 2021 

wordt dus een € 1,7 miljoen hoger tekort verwacht dan oorspronkelijk begroot. Hiervan wordt 

€ 1,0 miljoen gedekt uit daarvoor gevormde bestemmingsreserves. 

 

Resultaat taak watersysteembeheer           € 1,8 (N) 
Het bij deze BURAP verwachte resultaat van de taak watersysteembeheer (tekort € 5,1 miljoen) is 

€ 1,8 miljoen nadeliger dan opgenomen in de oorspronkelijke begroting (tekort € 3,3 miljoen). De 

netto kosten van deze taak vallen € 2,0 miljoen hoger uit (3,1%) en de belastingopbrengsten 

(inclusief kwijtschelding en oninbaar) zijn € 0,2 miljoen hoger.  

 

De grootste afwijkingen (I=incidenteel en S=Structureel) van de netto kosten ten opzichte van de 

begroting zijn: 

Oorzaak € in miljoen I/S 

Hogere HWBP bijdragen 2020 en 2021. Hier staat tegenover dat de 

actuele raming van het HWBP over de jaren 2022 – 2025  lager is dan 

in de meerjarenbegroting bij de begroting 2021 was opgenomen. 

€ 0,5(N) I 

Extra kosten nieuw maaibeheer in 2020 geïmplementeerd met extra 

aandacht voor de bevordering van biodiversiteit en het gebruik van 

maaisel ten behoeve van bodemverbetering. Voor de resterende looptijd 

(t/m 2023) van het huidige maaibestek wateren is hiervoor jaarlijks 

€ 0,15 miljoen opgenomen in het uitvoeringsprogramma KACTUS. 

€ 0,2(N) S 

Minder personeelskosten op deze taak als gevolg van latere invulling 

van vacatures en lagere reiskosten woon-werkverkeer en dienstreizen 

o.a. als gevolg van de coronapandemie. Een deel (reiskosten) zal 

structureel zijn.   

€ 0,7(V) I/S 

Minder activering van personeelslasten op HWBP projecten. De 

uurtarieven waartegen de loonkosten worden geactiveerd zijn naar 

beneden bijgesteld waardoor ze aansluiten bij de door het HWBP 

gehanteerde gesubsidieerde uurtarieven. 

€ 0,4(N) S 
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Oorzaak € in miljoen I/S 

Meer inhuur met name voor inhalen achterstanden van mutaties in het 

beheerregister in verband met de Omgevingswet. 

€ 0,3(N) I 

Hogere afschrijvingslasten met name doordat de oplevering van een 

aantal kleinere projecten (< € 0,1 miljoen) van 2020 doorgeschoven is 

naar 2021. Projecten die onder de activeringsgrens van € 0,1 miljoen 

uitkomen worden in één jaar afgeschreven. 

€ 0,6(N) I 

Aandeel van deze taak (50%) in lagere bijdrage over 2021 aan GBLT  € 0,3(V) I 

Kosten regeling watersparen doorgeschoven uit niet uitgegeven budget 

2020. Conform jaarrekeningbesluit te financieren uit 

tariefsegalisatiereserve watersysteem. 

     € 0,3(N) I 

Verhoging budget regeling watersparen conform het besluit van het 

algemeen bestuur van 8 maart 2021. De hogere kosten worden 

gefinancierd uit de lagere personeelskosten (zie hiervoor) door het later 

invullen van vacatureruimte. 

   € 0,3(N) I 

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

Kosten uit tariefsegalisatie reserve te dekken € 1,5(N)   

Hogere baggerkosten m.n. Apeldoorn en Oude Lunterse Beek te dekken 

uit bestemmingsreserve baggeren.  

€ 0,5(N) I 

Kosten uit bestemmingsreserves te dekken € 0,5(N)   

 

 

Resultaat taak zuiveringsbeheer                       € 0,1 (V) 

Het bij deze BURAP verwachte resultaat van de taak zuiveringsbeheer (tekort € 2,4 miljoen) is 

€ 0,1 miljoen gunstiger dan opgenomen in de oorspronkelijke begroting (tekort € 2,5 miljoen). De 

netto kosten van deze taak vallen € 0,5 miljoen hoger uit (0,6%) en de belastingopbrengsten 

(inclusief kwijtschelding en oninbaar) zijn € 0,6 miljoen hoger.  

 

De grootste afwijkingen (I=incidenteel en S=Structureel) van de netto kosten ten opzichte van de 

begroting zijn: 

Oorzaak € in miljoen I/S 

Toevoeging voorziening oninbaarheid verstrekte leningen Bio 

Energiecentrale Harderwijk 

€ 0,3(N) I 

Aandeel van deze taak (50%) in lagere bijdrage over 2021 aan GBLT  € 0,3(V) I 

Hogere slib- en transportkosten vooral als gevolg van uitvallen DEMON 

installatie 

€ 0,5(N) I 

Minder BTW verrekening op slib- en transportkosten door gewijzigd 

standpunt belastingdienst  

€ 0,4(N) S 

Minder personeelskosten op deze taak als gevolg van latere invulling 

van vacatures en lagere reiskosten woon-werkverkeer en dienstreizen 

€ 0,5(V) I/S 
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Oorzaak € in miljoen I/S 

o.a. als gevolg van de coronapandemie. Een deel (reiskosten) zal 

structureel zijn.   

Minder inhuur en minder advieskosten ingezet als dekking van de 

hogere kosten 

€ 0,5(V) I 

Overige kleinere afwijkingen per saldo € 0,1(N) I 

Kosten uit tariefsegalisatie reserve te dekken € 0,0(V)   

Op basis van de opgaven van de gemeenten verwachten we dit jaar 

€ 0,5 miljoen  meer uit te geven dan begroot. De extra € 0,5 miljoen 

wordt uit de bestemmingsreserve ontvlechten waterstromen 

gefinancierd. 

€ 0,5(N) I 

Kosten uit bestemmingsreserves te dekken € 0,5(N)   

 

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

lichten de waterschapsbelastingen toe in hoofdstuk 5. 

 
2.11. Samenvatting BURAP prognose investeringen  
2.11.1. Investeringen exclusief werken voor derden 
In onderstaande grafieken zijn de bruto en netto investeringen over 2021 (BURAP2021) 

afgezet tegen de Oorspronkelijke Begrote investeringen (OB2021). De uitgebreide analyses 

zijn opgenomen in de investeringsparagrafen van hoofdstuk 3. 

 
Bruto investeringen    Netto investeringen 

  
 

De actuele raming van de bruto investeringen bedraagt € 62,3 miljoen. Dat is licht (1%) 

hoger dan de oorspronkelijk begrote bruto jaarschijf (€ 61,7 miljoen). De afgerond € 0,6 

miljoen hogere bruto investering is in onderstaande tabel toegelicht naar hoofdoorzaak:  

 

 

  

(V20) (EX) (VT) (MM) (HK) niet toegelicht Afwijking jaarschijf

vertraagd 
uit 2020 exogeen

versnellen/
temporiseren

Meer/minder 
kosten

Heroverwegen/
kansen

deel < 0,2 
afwijking per 

project
2021 (+ = toename)

Veiligheid 0,9                -                -3,3               0,4                -                   -2,0                          
Watersysteem Landelijk 0,4                0,2                -0,4                 -0,9                  -0,7                          
Wonen en Zuiveren -0,6               3,9                -0,2               -0,2                 -0,3                  2,6                            
Besturen en Belastingen 0,7                0,7                            

1,3               -0,6             1,5               0,2               -0,6                -1,2                0,6                            
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Bruto investeringen per programma 

Veiligheid     Watersysteem Landelijk   
   

  
 
 
Wonen Zuiveren    Bestuur en Belastingen 
 

  
 
 

 

2.12. Ontwikkelingen 
Zoals in paragraaf 1.1. is aangegeven is deze BURAP gebaseerd op de inzichten per eind juni. Een 

aantal ontwikkelingen na juni is nog van invloed op de uiteindelijke financiële uitkomsten over heel 

2021. We noemen hier: 

 De financiële impact van de in het najaar nog te maken bestuurlijke keuze rondom de Bio 

Energiecentrale Harderwijk (BECH); 

 Kosten van de herstelwerkzaamheden van de zomerkade in Hoenwaard als gevolg van de 

dijkdoorbraak op 19 juli. De voorlopige indicatie van de herstelkosten bedraagt ca. € 0,3 

miljoen. 

In de nog komende LE’s in het najaar zal het algemeen bestuur over de (financiële) gevolgen van 

deze ontwikkelingen nader worden geïnformeerd.  
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3. De programma’s nader beschouwd  
3.1. Programma Veiligheid 
 

3.1.1. Totaalbeeld voortgang hoofddoelen in 2021 

 

Onze doelstellingen ten aanzien van de toetsing van de primaire keringen lopen tot en met 2022. 

De planning staat onder druk en de verwerking en ontsluiting van data is een belangrijk 

aandachtspunt.   

 

3.1.2. Het algemene beeld  
Wettelijke veiligheidsbeoordeling primaire waterkeringen 

De uitvoering van de wettelijke veiligheidsbeoordeling verloopt conform planning. We verwachten 

in 2021 een goed beeld te krijgen van onze resterende dijkverbeteringsopgave, omdat we dan de 

meeste dijktrajecten hebben beoordeeld.  

 

De beoordeling van traject 52a-1 Veessen – Werven – Veessen is gereed en in mei 2021 door het 

college van dijkgraaf en heemraden vastgesteld. Medio dit jaar verwachten wij de 

beoordelingsresultaten van de dijktrajecten langs de IJssel tussen Dieren en Hattem gereed te 

hebben. Dan zijn strategische afwegingen en keuzes aan de orde om de aanpak te bepalen voor 

het op orde brengen van deze dijktrajecten in uiterlijk 2050.  

 

Dit jaar voeren wij grondonderzoeken uit voor het traject 11-1 dat wij beheren met waterschap 

Drents Overijsselse Delta. Het onderzoek, de analyse en de uiteindelijke beoordeling vragen een 

flinke inspanning onder meer door de aanwezigheid van veenlagen. 

 

Naar 2022 richten we ons vooral op de beoordeling van de recent verbeterde dijktrajecten, zoals 

de Zuidelijke Randmeer- en Eemdijken. 
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Regionale en overige waterkeringen 

Wij toetsen de regionale waterkeringen conform de afspraken met de provincies. Omdat de 

regionale keringen de afgelopen jaren zijn verbeterd, geven wij hier minder prioriteit aan. De 

toetsing van de overige waterkeringen starten wij als daartoe aanleiding of urgentie is zoals 

bijvoorbeeld voor de Hoenwaardkade, waar de verbeteropgave voor de kade onderdeel is van een 

integraal plan voor het toekomstig gebruik van het gebied. 

 

Projecten in uitvoering 

In 2021 wordt de sanering van de steunberm van de Westdijk afgerond conform het door het 

bevoegd gezag goedgekeurde plan van aanpak. De aannemer werkt conform planning. In 2022 

moeten nog wel afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd (de sanering van TGG is gereed). 

Verder wordt in 2021 ook het slib in de sloten verwijderd. 

 

In de periode tot 2027 heeft het waterschap een aantal dijkversterkingsprojecten in uitvoering. 

Voor de Grebbedijk is het plan van aanpak voor de planuitwerkingsfase in mei 2021 door het 

college van dijkgraaf en heemraden vastgesteld, waarna de subsidie aanvraag bij het HWBP is 

ingediend. Het resultaat daarvan wordt deze zomer verwacht. Met de betrokken gebiedspartners is 

een samenwerkingsovereenkomst opgesteld die ook deze zomer wordt ondertekend.  

 

In de tweede helft van 2021 bieden wij het Projectplan waterwet aan voor de Noordelijke 

Randmeerdijken. Het Projectplan Waterwet voor de IJsseldijk Apeldoorns Kanaal ligt inmiddels ter 

inzage in het kader van de provinciale goedkeuring. Beide projecten zijn gestart met de 

voorbereiding van de realisatie.  

 

De programmering van dijkverbeteringsprojecten na 2025 is afhankelijk van de veiligheidsurgentie. 

We verwachten dat na 2025 een periode ontstaat waarin we (tijdelijk) minder intensief werken aan 

dijkverbeteringsopgaven. 

 

Integraal en gebiedsgericht denken 

De veiligheidsopgave wordt geprogrammeerd op basis van urgentie, echter er zijn vele 

ontwikkelingen in het rivierengebied, zoals natuur en scheepvaart, die aanleiding kunnen geven tot 

een samenspel van dijkverbetering en riviersysteemmaatregelen. Deze integrale en 

gebiedsgerichte benadering vraagt nauwe betrokkenheid van ons waterschap bij het programma 

Integraal Riviermanagement (IRM), de Programmatische Aanpak Grote Wateren en het 

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Ook de samenhang met de 

andere programma’s van het waterschap zelf wordt scherper. 

 
Integraal werken 

Voorspelbaar, transparant en eenduidig werken is een belangrijke basis voor een goed 

projectresultaat. Daarom heeft het HWBP gevraagd of Waterschap Vallei en Veluwe het initiatief 

om “Herleidbaar, Eenduidig en Expliciet te werken over de hele Levenscyclus (HEEL)” voor alle 

alliantiedeelnemers op wil starten. Sinds 2020 versterken wij, met dit project, ons professioneel 

opdrachtgeverschap (in plannen, projecten en beheer), werken wij vanuit eenheid gezamenlijk aan 
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een steviger basis richting marktpartijen. We werken door middel van het maken van Basis 

Specificatie Dijken (BSD) aan een efficiënte aanpak door kennisontwikkeling en uniformeren van 

werkwijzen binnen ons waterschap en met andere waterschappen gezamenlijk. Inmiddels hebben 

we een samenwerking met 17 waterschappen die momenteel de review uitvoeren op de Basis 

Specificatie Dijken (BSD) zodat deze daarna definitief gemaakt kan worden en later dit jaar wordt 

geïmplementeerd bij de waterschappen, waaronder ons eigen waterschap. 

 

Risico gestuurd werken 

Binnen de dijkverbeteringsprojecten is risico gestuurd werken gemeengoed. Ook op 

programmaniveau is risico gestuurd werken dit voorjaar verder vorm gegeven in het 

programmeren en prioriteren.  

 

In de loop van dit jaar gaan we overstromingsscenario’s op basis van actuele modellen en met 

nieuwe visualiseringmogelijkheden opstellen voor de gebieden langs de Eem en Randmeerdijken. 

Daarmee hebben we alle overstromingsscenario’s geactualiseerd en hebben we onze adviesrol 

versterkt in de meerlaagsveiligheidsbenadering, bij calamiteiten(oefeningen) en bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. De nieuwe scenario’s gebruiken wij ook om de resultaten van de stresstesten te 

verwerken en om toekomstige systeemmaatregelen voor bijvoorbeeld overlast en droogte te 

beoordelen vanuit het waterveiligheidsperspectief. 

 

Beheren en leren 

Het doelmatig op orde houden van onze waterkeringen blijven wij voortzetten. Binnen deze 

zorgplicht hebben wij de afgelopen periode goede ervaringen opgedaan met natuurlijk en risico 

gestuurd maaibeheer. We hebben geconstateerd dat deze wijze van beheer een belangrijke 

bijdrage levert aan de verbetering van de biodiversiteit en de beleving van de dijken. Op basis van 

de opgedane ervaringen wordt momenteel onderzocht of het mogelijk is om dijktrajecten die op 

basis van de uitgevoerde Wettelijke veiligheidsbeoordeling ruim voldoen aan de gestelde eisen, 

minder frequent gemaaid kunnen worden.  

 

Daarnaast hebben wij als gevolg van de droogte van afgelopen jaren, extra aandacht voor 

ontwikkelbeheer en het beheersen van ongewenste soorten.  

 

We actualiseren de calamiteitenbestrijdingsplannen op basis van de uitkomsten van de Wettelijke 

veiligheidsbeoordeling en zorgen door oefeningen dat we voorbereid zijn op hoogwatersituaties.  

 

Op basis van de actuele inzichten wordt momenteel het beleid ten aanzien van kabels en leidingen 

in en nabij de waterkering geactualiseerd.  
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3.1.3. Financieel-investeringen 
 
Bruto investeringen     Netto investeringen 

  

De prognose tot en met juni komt € 2,0 miljoen lager uit dan geraamd bij de begroting. Door de 

lagere bruto investeringen vallen ook de netto investeringen lager uit. Daarnaast vallen de netto 

investeringen vooral lager uit doordat de voor 2022 geraamde subsidieontvangsten voor het 

project Dijkverbetering VZR en Eem (dijkvak 1 t/m 7) al in 2021 worden afgerekend. 

 

De grootste bruto afwijkingen zijn toegelicht op de volgende projecten, in miljoenen euro’s: 

 

 

Verbetering Waterkering 5e&6e pand Apeldoorns Kanaal -/- € 8,2  

Raming voor 2021 is aanzienlijk naar beneden bijgesteld (doorschuif 2022). De planuitwerkingsfase 

loopt uit ten opzichte van initiële planning. Oorspronkelijk was voorzien om in 2021 te starten met 

de realisatiefase, waarmee verplichtingen ten aanzien van de aanneemsom in 2021 zouden 

plaatsvinden. De start van de realisatiefase is nu voorzien voor eind 2021/begin 2022 waarmee 

ook de verplichtingen en uitgaven verschuiven.  

 

Grebbedijk Nederrijn  € 0,5  

Verschil is een gevolg van een betere inschatting van de uitgaven aan de hand van de recent 

afgeronde SSK raming.  

 
Thermisch gereinigde grond Westdijk  € 5,8  

De aannemer verwacht op basis van zijn planning het werk in 2021 uit te voeren. Hierdoor heeft er 

een verschuiving in kasritme plaatsgevonden van 2022 naar 2021. Alleen de eindtermijn vindt in 

2022 plaats.  

 

  

Totaal 
Raming 

prognose

Totaal uitgave 
t/m 2021

BURAP 
jaarschijf 

2021 

Afwijking 
jaarschijf 2021 
(+=toename) 

t.o.v. 
begroting (OB)

Begroot 
Oplevering

Prognose 
Oplevering

OORZAAK

APELDOORNS KANAAL TEAM
P5068 - Verbet. Waterkering 5e&6e pand AK VF 2,1           2,1                   -            -               20-12-2018 20-12-2018
P5068PF - Verbet. Waterkering 5e&6e pand AK PF 5,1           4,3                   1,6             0,9               16-8-2021 16-8-2021 V20

P5068RF - Verbet. Waterkering 5e&6e pand AK RF 14,5         0,0                   1,5             -9,1              31-12-2022 31-12-2022 VT

Grebbedijk
P8305 - Grebbedijk Nederrijn 6,4           6,4                   -            -1,7              31-12-2025 8-7-2020 MM
P8305PF - Grebbedijk planuitwerkingsfase 12,4         1,1                   2,2             2,2               31-7-2022 31-7-2024 MM

P8307 - Thermisch gereinigde grond Westdijk 32,3         11,8                 23,5           5,8               10-1-2022 10-1-2022 VT
-               

TOTAAL TOEGELICHTE SELECTIE 72,9       25,6               28,7         -2,0            



 
Titel  BURAP 2021 

    

 Pagina  16 van 44 

 
 

 

3.1.4. Financieel-exploitatie  
 

Exploitatie 2021 

De verwachting bij deze BURAP is dat de netto kosten 

van het programma Veiligheid € 1,1 miljoen hoger 

uitvallen dan oorspronkelijk was begroot. 

 

 

 

 

 

 

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

 
Hogere HWBP bijdragen                           € 0,5(N) 

De afrekening 2020 en bijdrage 2021 is € 0,5 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt met name 

veroorzaakt door een verrekening over 2020 van € 0,4 miljoen. Hier staat tegenover dat de actuele 

raming van het HWBP over de jaren 2022 – 2025 lager is dan in de meerjarenbegroting bij de 

begroting 2021 was opgenomen. De totale HWBP bijdragen worden in 2021 geraamd op € 11 

miljoen. 

 

Meer personeelslasten                  € 0,4(N) 

De uurtarieven waartegen de loonkosten worden geactiveerd zijn naar beneden bijgesteld 

waardoor ze aansluiten bij de door het HWBP gehanteerde gesubsidieerde uurtarieven. De 

geactiveerde personeelslasten vallen hierdoor € 0,4 miljoen lager uit dan begroot. De totale 

personeelslasten op dit programma worden bij deze BURAP geraamd op € 2,6 miljoen. 

 

Hogere advieskosten                              € 0,2(N) 

Hogere kosten onder andere door een hogere dichtheid van het grondonderzoek in het kader van 

de veiligheidsbeoordeling van het traject 11-1. Ook zijn er nog delen in het traject waar niet of 

nauwelijks ondergrondgegevens beschikbaar zijn. Vanaf 1 januari 2021 is een nieuwe NEN norm 

van kracht voor boringen en sonderingen. Dit heeft geresulteerd in hogere eenheidsprijzen. De 

totale advieskosten op dit programma worden bij deze BURAP geraamd op € 1,1 miljoen. 

 

Planvormingskosten Hoenwaard                  € 0,2(N) 

De planvormingskosten Hoenwaard fase 4 zijn in de begroting opgenomen onder het programma 

watersysteem landelijk gebied maar horen thuis onder het programma waterveiligheid. Bruto was 

€ 0,8 miljoen geraamd. Hiervan schuift € 0,2 miljoen door naar 2022. De geraamde subsidie voor 

2021 bedraagt € 0,4 miljoen. 

 

Overige afwijkingen, per saldo                        € 0,2 (V) 

Deze betreffen overige kleinere over- en onderschrijdingen van het budget.   
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3.2. Programma Watersysteem Landelijk Gebied 
 

3.2.1. Totaalbeeld voortgang hoofddoelen in 2021 – landelijk gebied 

 

We verwachten alle doelen conform planning te halen. Daar waar de oude prestaties niet meer 

overeen kwamen met de actualiteit hebben we nieuwe afspraken gemaakt met de provincie en de 

doelen daarmee weer haalbaar gemaakt (zoals bij N2000/PAS en natte landnatuur). De KRW 

maatregelen moeten dit jaar grotendeels afgerond worden. Daar waar het gebiedsproces 

aanleiding geeft tot fasering stemmen we dit ook af met de provincie. 

 

3.2.2. Het algemene beeld  
Transitie watersysteem 

We hebben meer grip gekregen op onze klimaatopgave. Dit hebben we uitgewerkt in het 

Programma klimaatadaptatie 2021-2030. Dit levende document gaat een groot deel van onze 

agenda in het landelijk gebied bepalen en wordt de verbindende factor voor aangrenzende thema’s, 

zoals waterkwaliteit, natuur en beleving van de leefomgeving.  

 

We gaan van een handelingsperspectief van ‘vasthouden, bergen en afvoeren’ naar ‘besparen, 

vasthouden, bergen, aanpassen/accepteren en afvoeren’. Ook na het nemen van maatregelen 

kunnen niet alle gevolgen van de klimaatverandering weggenomen worden. Er zal een balans 

tussen adaptatie en acceptatie ontstaan. De komende jaren wordt meer ervaring opgedaan met de 

(effecten van) maatregelen en wordt het afwegingskader voor de te nemen beslissingen 

gaandeweg scherper. Dit vraagt een bewustwordingsproces en een goede communicatie met de 

diverse betrokken partijen.  
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De regeling watersparen wordt momenteel geëvalueerd. Op basis van de eerste resultaten blijkt 

deze regeling effectief en ook procedureel goed werkbaar. De regeling draagt naast het vasthouden 

van water in de haarvaten ook bij aan het vergroten van het waterbewustzijn.  

 

We hebben de eerste concrete stap gezet binnen de bestuursovereenkomst met Vitens om te 

komen tot een infiltratie-kansenkaart. 

 

Natuurherstel en agrarisch waterbeheer 

Voor natuurherstel is de aanpak van stikstof en verdroging belangrijk. De provincies willen met 

partners werken aan verbetering van het hele ecologische systeem, door niet alleen de inrichting in 

de Natuurgebieden op orde te brengen, maar door ook de hydrologische en ruimtelijke condities te 

versterken, zowel binnen als buiten de gebieden. Daarmee is er grote samenhang tussen de 

aanpak stikstof, maatschappelijke opgaven als de klimaatopgave (zowel klimaatmitigatie als  

-adaptatie), de landbouwtransitie en het (provinciale) programma Natuur.  

 

In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst (vanaf 2022) maken we afspraken met de provincie 

Gelderland hoe we de samenwerking en financiering ten aanzien van deze thema’s vorm geven. We 

trekken hierbij samen op met de provincie en kiezen gebiedsgericht een rol die past bij ons 

waterschapsbelang. Soms trekkend, soms meer volgend. 

 

In de samenwerkingsovereenkomst leggen we ook vast welke financiële middelen we inzetten voor 

agrarisch waterbeheer. Onze inzet en rol stemmen we gebiedsgericht af met de sector. In het 

kader van het DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeer) werken we met LTO aan het GAW 

(Gebiedsdocument Agrarische Wateropgave), momenteel ligt er een 75% versie. 

 

Leren en innoveren 

Een van de grote rollen die we als waterschap hebben voor partners is die van kennisdrager. 

Daarom zetten we sterk in op de ontwikkeling van nieuwe kennis. Dit doen we in nauwe 

samenwerking met kennisinstituten, medeoverheden en adviesbureaus. 

 

Een onderdeel van het programma klimaatadaptatie is de kennisagenda met de provincie 

Gelderland. Er lopen al diverse onderzoeken naar bodemvocht, kleischotten en grondwaterstromen. 

Ook hebben we opdracht gegeven om ons grondwatermonitoringsmeetnet te optimaliseren.  

 

De kennis die we opdoen in onderzoeksprogramma’s vanuit het TKI (Topsector Kennis en 

Innovatie) passen we direct praktisch toe. Het TKI onderzoek Grow with the Flow levert een 

applicatie op waarmee agrariërs binnen het samenwerkingsverband van de Foodvalley inzicht 

krijgen in de verbanden tussen (grond)waterpeilen en gewasproductie. En de systeeminzichten uit 

de TKI KLIMAP (Klimaat Adaptatie in de praktijk) zijn input voor het project bij gemaal Terwolde. 
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Gebiedsgericht werken 

Zoals al benoemd bij natuurherstel en agrarisch waterbeheer zijn we ons in toenemende mate 

bewust dat onze rol vaak niet thematisch, maar gebiedsafhankelijk gekozen dient te worden. Het 

vraagt een goed inzicht in lokale netwerken om te weten hoe we als waterschap het meest effectief 

kunnen bijdragen. In twee gebieden (de Grift en de Voorsterbeek) zijn we daarom begonnen met 

een stakeholderanalyse, om op basis daarvan het gesprek met het gebied aan te gaan over de 

toekomstbeelden. 

 

Ook in gebieden waar het waterbelang misschien minder bepalend is, hebben wij een rol om onze 

partners passend te faciliteren. We doen op diverse plekken ervaringen hiermee op in grotere of 

kleinere gebiedsprocessen zoals bij De Valk, Wenum-Wiesel, Waardevol Brummen, de agrarische 

enclave Uddel-Elspeet en het Veenhuizerveld. 

 

Projecten in uitvoering 

Dit jaar is het laatste jaar van de KRW planperiode en daarmee het jaar van de uitvoering. Veel 

projecten zijn in uitvoering of gaan later dit jaar in uitvoering. De Fliert, de Grift, De Voorsterbeek, 

De Wiel, De Moorsterbeek en de Puttenerbeek, allemaal projecten waar we mooie stappen gaan 

maken voor waterkwaliteit en ecologie en daarmee de belevingswaarde en biodiversiteit vergroten.  

 

Enkele projecten hebben we gefaseerd na 2021 om mee te kunnen koppelen met 

gebiedsontwikkelingen en zo meer doelen te behalen. Zo is de opgave in de noordelijke IJsselvallei 

gekoppeld aan het project gemaal Terwolde en is bij de Veldbeek gebleken dat er meer mogelijk is 

in samenwerking met Natuurmonumenten als we iets meer tijd nemen. 

 

Voor het gemaal Terwolde hebben we de erfgoedsubsidie toegekend gekregen. Dit was een 

essentiële stap om de tweede fase uit te voeren en daarmee een breder spectrum aan doelen te 

behalen rondom klimaat, biodiversiteit, cultuurhistorie en beleving. Het vernieuwde Gemaal de 

Wenden, waarbij de vispassage tevens is gerealiseerd, wordt dit jaar opgeleverd. 

 

Beheren en onderhouden 

De ecologische werkprotocollen zijn geïmplementeerd in de nieuwe bestekken. Dit heeft meer tijd 

gekost dan voorzien. Dit is echter een essentiële stap om onze doelen te behalen rondom klimaat, 

biodiversiteit en circulariteit.  

 

Daarnaast is het onderhoudsbeheersysteem uitgerold. We gaan met de beheerders in gesprek wat 

de mogelijke consequenties van de nieuwe doelen uit het BOP hebben voor de beheerderstaak. We 

zijn al enkele jaren druk bezig met meer water vasthouden. In het hellend zandgebied is meer 

mogelijk wanneer we tijdelijke, lokale wateroverlast accepteren. Dit is in lijn met het beleid, echter 

leidt nog vaak tot dilemma’s in het veld. We gaan hier samen over in gesprek en starten een 

proces waarbij we de peilenplannen gaan herijken op de nieuwe beleidslijn en ook de actuele en 

toekomstige lokale watervraag. 
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Nieuwe doelen betekenen niet altijd meer tijd en geld, maar het betekent wel duidelijke, ook 

bestuurlijke, keuzes. Een mooi voorbeeld hierbij is de nieuwe aanpak rondom het bestrijden van de 

eikenprocessierups. Hier konden we, mede door enige acceptatie van overlast, de biodiversiteit 

versterken en daarmee het probleem duurzaam bestrijden met minder kosten. 

 
3.2.3. Financieel-investeringen programma watersysteem landelijk 
Binnen het programma hebben veel projecten te maken met onzekerheden zoals beschikbaarheid 

van gronden of afhankelijkheden van samenwerkingspartners. In de ramings- en 

planningssystematiek zijn de onzekerheden ingeschat op basis van de waarschijnlijkheid van 

optreden. Deze risico’s worden zoveel mogelijk beheerst op projectniveau, maar onze invloed is 

vaak beperkt, omdat medewerking meestal op vrijwillige basis is. 

 

Bruto investeringen     Netto investeringen 

  

De BURAP prognose komt € 0,7 miljoen lager uit dan geraamd bij de begroting. De grootste 

afwijkingen, in miljoenen euro’s, zijn: 

 

 

KRW Grift Apeldoorn-Heerde € 0,4  

Voorziene vertraging vanwege aantreffen dassenburcht valt mee, waardoor in 2021 kan worden 

uitgevoerd. 

 

Renovatie stuw Roode Haan  € 0,4  

Bouwteam heeft definitief ontwerp heroverwogen ter optimalisatie voor beleidspeerpunten 

duurzaamheid, circulair bouwen en meenemen omgeving, waardoor investeringen vanuit 2020 

opgeschoven zijn naar 2021. 

 

Materieel BWS 2021  -/- € 0,2  

In de begroting 2021 wordt vooralsnog gestuurd op een halvering van het begrotingsbudget voor 

investeringen in materieel BWS 2021. 

  

Totaal 
Raming 

prognose

Totaal 
uitgave t/m 

2021

BURAP 
jaarschijf 

2021 

Afwijking 
jaarschijf 2021 
(+=toename) 

t.o.v. 
begroting (OB)

Begroot 
Oplevering

Prognose 
Oplevering

OORZAAK

P0202H - KRW Grift Apeldoorn-Heerde 0,6           0,1              0,5          0,4               31-12-2021 31-12-2021 VT

C8686 - Renovatie stuw Roode Haan 1,1           0,5              1,1          0,4               30-6-2021 30-6-2021 V20
P1136 - Materieel BWS 2021 0,2           -              0,2          -0,2              31-12-2021 31-12-2021 HK
P3098 - Besch. A’foort Schothorst 1,6           -              -          -0,4              31-12-2022 31-12-2023 VT
P3099 - Beschoeiing Harderwijk 2020 0,7           0,3              0,5          0,2               31-12-2021 31-12-2021 VT
P3103 - Debietmeetnet 0,6           0,3              0,1          -0,2              4-3-2022 4-3-2022 HK
TOTAAL TOEGELICHTE SELECTIE 4,9         1,3             2,4          0,2              
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Beschoeiing Amersfoort Schothorst / Harderwijk -/- € 0,2  

Planning vervanging beschoeiingen aangepast i.v.m. efficiëntie gebiedsproces. Amersfoort 

Schothorst vertraagt, Harderwijk versnelt. 

 

Debietmeetnet  -/- € 0,2  

Optionele koppelkansen blijken mogelijk binnen krediet, maar effect op planning is dat een deel 

van de uitgaven doorschuift naar 2022. 

 

3.2.4. Financieel-exploitatie 
De verwachting bij deze BURAP is dat de netto kosten 

van het programma Watersysteem landelijk gebied 

€ 1,3 miljoen hoger uitvallen dan oorspronkelijk was 

begroot. 

 

 

 

 

 
 

De belangrijkste verwachte afwijkingen, in miljoenen €, ten opzichte van de begroting zijn: 
 
 
Kosten “watersparen”                                                                             € 0,6 (N) 

Op 8 juli 2020 heeft het algemeen bestuur voor het begrotingsjaar 2020 een bedrag van € 0,4 

miljoen ter beschikking gesteld aan grondeigenaren voor het nemen van maatregelen tegen  

verdroging, maatregelen die het vasthouden van water bevorderen en maatregelen die water  

toevoegen aan de grondwatervoorraad. Omdat in 2020 € 0,3 miljoen hiervan niet is uitgegeven, 

terwijl het enthousiasme wel groeiende was, is de regeling Watersparen verlengd tot in 2021. 

Daarnaast heeft het algemeen bestuur op 8 maart 2021 besloten het budget voor de regeling met 

€ 0,3 miljoen te verhogen.  De verlenging uit 2020 ( € 0,3 miljoen) wordt, conform het besluit bij 

de jaarrekening 2020, gefinancierd uit de tariefsegalisatiereserve. De extra € 0,3 miljoen voor 

2021 wordt gedekt door lagere personeelskosten als gevolg van het later invullen van 

vacatureruimte  

 
Hogere kosten baggerwerkzaamheden                                                             € 0,5 (N) 

Hogere baggerkosten met name doordat bagger in Apeldoorn meer verontreinigd is onder andere 

als gevolg van PFAS en het aantreffen van watercrassula. De bagger moet naar een geschikte 

stortlocatie worden afgevoerd. Ook het baggeren van de Oude Lunterse Beek is duurder 

uitgevallen. Daarnaast is € 0,19 miljoen baggerwerk Veenendaal doorgeschoven van 2020. De 

hogere baggerkosten worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve voor baggeren. De totale 

baggerkosten voor 2021 worden geraamd op € 1,8 miljoen. 
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Hogere kosten afvoer maaisel                                                                         € 0,2 (N) 

In 2020 is het nieuwe maaibeheer succesvol geïmplementeerd en is daarbij extra aandacht besteed 

aan de bevordering van biodiversiteit en het gebruik van maaisel ten behoeve van 

bodemverbetering. In de begroting 2021 is niet de financiële ruimte beschikbaar om de kosten ten 

behoeve van de gewenste continuering van de ingezette lijn op te vangen. Om de afspraken met 

de opdrachtnemer van de maaiwerkzaamheden en de betrokken grondeigenaren voor te zetten is 

€ 0,2 miljoen extra nodig. De totale kosten voor maaionderhoud worden bij deze BURAP geraamd 

op € 3,8 miljoen.   

 

Hogere onderhoudskosten gemalen en stuwen                                                       € 0,2 (N) 

Betreft hogere kosten in verband met het optimaliseren van stuwlocaties. De totale kosten voor 

onderhoud van stuwen en gemalen worden bij deze BURAP geraamd op € 1,1 miljoen. 

 

Overheveling planvormingskosten Hoenwaard fase 4                               € 0,2 (V) 
De planvormingskosten Hoenwaard fase 4 zijn in de begroting opgenomen onder het programma 

watersysteem landelijk gebied maar horen thuis onder het programma waterveiligheid. Bruto was 

€ 0,8 miljoen geraamd. De geraamde subsidie voor 2021 bedroeg € 0,6 miljoen (zie ook de 

toelichting bij het programma Waterveiligheid). 

 

Lagere personeelslasten                                                                               € 0,5 (V) 
Minder personeelskosten op deze taak als gevolg van latere invulling van vacatures en lagere 

reiskosten woon-werkverkeer en dienstreizen o.a. als gevolg van de coronapandemie. Een deel 

(reiskosten) zal structureel zijn. De lagere personeelskosten zijn voor een deel ingezet voor inhuur 

(zie hierna) en voor € 0,3 miljoen als dekking van de verhoging in 2021 van het budget voor de 

regeling watersparen (zie hiervoor).  

 

Meer inhuur                                               € 0,2 (N) 

Inhuur voor inhalen achterstanden van mutaties in het beheerregister in verband met de 

Omgevingswet. 

 

Hogere afschrijvingslasten                        € 0,6 (N) 

De hogere afschrijvingslasten zijn voor € 0,4 miljoen het gevolg van het onder de activeringsgrens 

van € 0,1 miljoen uitkomen van een aantal kleinere projecten. Deze projecten worden in één keer 

afgeschreven. Voor een belangrijk deel betreft dit projecten waarbij ten tijde van het opstellen van 

de begroting nog uitgegaan werd van oplevering in 2020. De totale afschrijvingslasten op dit 

programma worden bij deze BURAP geraamd op € 5,6 miljoen.  

 

Boekwinst op verkochte grond                                            € 0,2 (V) 

Verkochte grond aan gemeente Apeldoorn voor woningbouwontwikkeling (Nijbroekseweg). 

 

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

Deze betreffen overige kleinere over- en onderschrijdingen van het budget.   
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3.3. Programma Wonen en zuiveren 
 

3.3.1. Totaalbeeld voortgang hoofddoelen wonen in 2021 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.3.2. Totaalbeeld voortgang hoofddoelen zuiveren in 2021 
 

               

3.3.3. Het algemene beeld  
Gebiedsgericht samenwerken 

We hebben veel aandacht voor het gebiedsgericht samenwerken met gemeenten en andere 

partners voor het realiseren van gezamenlijke doelen. In 2021 werken we onder andere aan het 

opstellen van een overzicht van lopende en komende gemeentelijke projecten en initiatieven 

waarin een koppeling gemaakt wordt tussen de gemeentelijke doelen en onze BOP doelen. Dat 

doen we dit jaar als pilot voor het deelgebied Gelderse Vallei. Een ander voorbeeld van een 
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gebiedsgerichte samenwerking is het gebiedsatelier ‘Natuurlijk Soesterberg’. Met deze 

gebiedsgerichte benadering zijn we ook tot het besef gekomen dat de opgave voor het gebied over 

verschillende thema’s en programma’s heen gaat en ook over de verschillende organisaties heen.  

  

Samenwerkingsverbanden 

In de samenwerkingsverbanden wordt gewerkt aan de projecten uit het Regionaal Adaptatie Plan 

(RAP). Er is een start gemaakt met het (gezamenlijk) aanvragen van DPRA Impulsgelden. Om te 

komen tot een “regionaal bouwconvenant” voor de Manifestregio is aangesloten bij het initiatief 

van de provincie Utrecht waarin met de gehele bouwsector (publiek en privaat) wordt gewerkt aan 

afspraken over klimaatadaptief bouwen. Ook zijn er sessies georganiseerd over hitte en het 

opstellen van een hitteplan. Naast de onderzoeken vanuit de samenwerkingsverbanden zijn vragen 

rondom hittestress en afkoppelen ook in afstudeeronderzoeken uitgebreid onderzocht.  

 

Het Uitvoeringsteam (UVT), voorheen Uitvoeringsorganisatie, is van start gegaan. De bemensing is 

compleet sinds 1 maart en in 19 van de 21 gemeenteraden is de Centrumregeling vastgesteld. Op 

20 april is het eerste bestuurlijk overleg geweest. Tijdens het live te volgen overleg heeft de UVT 

zich gepresenteerd. Zo zijn stappen gezet om bij te dragen aan de verbetering van de 

samenwerking en het streven naar synergievoordelen op de zogenaamde 3K’s uit Bestuursakkoord 

Water (Kosten, Kwetsbaarheid en Kwaliteit dienstverlening) 

 

Rioolvreemd water 

Intern is een proces uitgewerkt om per zuiveringskring meer inzicht te krijgen in volume en 

afkomst van rioolvreemd water. Er is door het datalab een tool ontwikkeld waarmee de analyse van 

de omvang van rioolvreemd water per zuiveringskring zo veel mogelijk geautomatiseerd kan 

plaatsvinden. Op basis van dit inzicht wordt in gesprek gegaan met gemeenten om samen te 

verkennen waar doelmatige maatregelen genomen kunnen worden om het aandeel rioolvreemd 

water te reduceren. Binnen het programma Wonen en Zuiveren wordt nagedacht hoe we dit proces 

goed kunnen borgen met inbreng vanuit de afdeling Plannen en Projecten, Centrale Regie en het 

Datalab. 

 

Waterzuiveren 
Rwzi Harderwijk 

In de afgelopen periode is een portfolio samengesteld voor stikstofreductie, procesoptimalisatie, 

vermindering van energiegebruik, etc. De komende jaren wordt dit portfolio ten uitvoer gebracht, 

zodat we aan de normen blijven voldoen en onze doelen verwezenlijken. 

 

Rwzi Apeldoorn 

Op de rwzi Apeldoorn is sprake van overschrijding van de stikstof effluentnorm. De problemen 

worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het deels uitvallen van de Demoninstallatie voor 

stikstofverwijdering. De Demon wordt nu versneld gerenoveerd, waardoor weer aan de 

vergunningseis wordt voldaan. 
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Rwzi Amersfoort 

De rwzi Amersfoort heeft dit voorjaar de stikstof effluentnorm overschreden. Op basis van het 

recent opgestelde basiszuiveringsplan wordt gewerkt aan een pakket van verbetermaatregelen, 

waarbij onder andere wordt gekeken naar aanpassingen aan de deelstroombehandelingen voor 

fosfaat en stikstof. De verbetermaatregelen dienen de komende jaren versneld te worden 

geïmplementeerd. 

 

Watertoekomst 

Energie uit zon, wind, water 

We zijn aangesloten bij het aquathermieproject Kerschoten. Eind 2022 vindt naar verwachting 

besluitvorming plaats. Bij een positief besluit wordt overgegaan naar het vastleggen van 

contracten, waarna in de periode 2026 t/m 2030 het warmtenet wordt aangelegd. 

 

Waterinclusief 

Natuurlijk Ontwikkelen 

De Bijdrageregeling Ontvlechten Waterstromen was bedoeld voor een periode van 6 jaar, waarvan 

inmiddels 5,5 jaar zijn verstreken. Tot en met 2020 is 6 miljoen besteed (van de € 10 miljoen over 

2016 t/m 2020). Dit jaar is het laatste jaar van de bijdrageregeling; echter gemeenten krijgen tot 

1 juni 2023 de tijd om ingediende afkoppelprojecten ook te realiseren.  

 

Een mooi voorbeeld van verschillende initiatieven van afkoppelen van regenwater in de gemeente 

Leusden is te zien in het volgende filmpje: https://youtu.be/IyNUS4ih3RI   

 

Bestaand waterschapswerk 

SWIB staat voor Stedelijk Water In Beeld. Streven van het SWIB proces is om meeliftkansen in 

stedelijk gebied te benutten om het watersysteem beter en natuurlijker in te richten. Er wordt nu 

gewerkt aan een verbetering van het interne proces en organisatie zodat geïdentificeerde kansen 

beter benut worden. Hiervoor wordt een kernteam SWIB opgericht. Verder wordt de SWIB ronde 

voor Amersfoort voorbereid. 

 

We werken door aan lopende projecten. Voor het project De Eerbeekse beek wordt het master- en 

voorbereidingsplan in 2021 afgerond. Vooruitlopend zijn gemeente en waterschap aan het 

verkennen wat ieders mogelijkheden zijn om uitvoering te geven aan delen van het master- en 

voorbereidingsplan. Twee kansrijke trajecten zijn Centrum Eerbeek en ’t Haagje. De waterrotonde 

Eerbeek zit in de verkenningsfase.  

 

Het Apeldoorns waterplan loopt door in 2021, de voorbereiding van het deelproject Schoolbeek 

loopt vertraging op dat kan leiden tot een vertraging in de uitvoering.  

 

De watersysteemmaatregelen voor het reduceren van wateroverlast in Scherpenzeel zijn nu in 

voorbereiding en gaan eind 2021 in uitvoering en de maatregelen in Woudenberg komen begin 

2022 in uitvoering. 
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Het project Enka leiding Ede/ Grondwatersanering Ede- zuid is opgenomen onder de post werk  

voor derden. Ondanks het lopend hoger beroep bij de Raad van State wordt de 

projectvoorbereiding wel voortgezet. 

 

Gebiedsontwikkeling en responsieve projecten 

Ook dit jaar werken wij weer samen met externe partners om programmadoelen te realiseren. 

Enerzijds door het inbrengen van kennis en kunde en anderzijds door initiatieven financieel te 

ondersteunen. Daarvoor heeft waterschap budget beschikbaar gesteld. De verwachting is dat het 

beschikbare budget van in totaal € 0,5 miljoen voor het verstrekken van subsidies in het kader van 

de “Regeling stimuleringsbijdrage stedelijk gebied 2020” dit jaar volledig benut wordt. In 2021 is er 

een toename van het aantal ingediende subsidieaanvragen ten opzichte van 2020. Veel aanvragen 

betreffen de realisatie van groen-blauwe schoolpleinen. Tot en met mei is in totaal ca. € 0,3 

miljoen aan verschillende initiatieven toegekend.  

 

Om onze inbreng van wateradviezen bij nieuwbouwontwikkelingen te versterken wordt gewerkt 

aan een handreiking waterinclusieve woningbouw, waarin we onze uitgangspunten, de huidige 

beleidsmatige kaders en visie op een duurzaam en klimaatadaptief watersysteem in stedelijk 

gebied uiteenzetten.  

 

We signaleren dat partners onze uitnodiging, o.a. vanuit de Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) en de 

BOP, om in gesprek te gaan over het waterbelang serieus nemen en dit graag doen. Hierdoor 

komen we steeds eerder in gesprek met onze partners bij ruimtelijke ontwikkelingen en andere 

initiatieven en vraagstukken. We verwachten dat dit de komende jaren toeneemt. Dit vraagt vanuit 

het waterschap een bepaalde flexibele en open houding.  

 

Inmiddels zijn we ook aangesloten bij de drie belangrijkste verstedelijkingsregio’s in ons gebied, 

namelijk Arnhem-Nijmegen Foodvalley, Regio Zwolle en Regio Amersfoort. We leveren in deze 

regio’s zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau onze bijdrage. We vragen aandacht voor het 

belang van Bodem en Water in de verstedelijkingsopgave 2030-2040. 

 

Slibstrategie 

De aanbesteding voor slibeindverwerking is inmiddels afgerond. De samenwerking met GMB wordt 

de komende jaren voortgezet. Dit jaar wordt gestart met een gezamenlijk (door)ontwikkeling van 

veelbelovende duurzame slibverwerkingstechnieken, gericht op circulaire toepassing van 

elementen uit het zuiveringsslib. 

 

Circulaire rwzi Terwolde 

De ontwikkelingen bij de Waterfabriek Wilp en de project overstijgende risico’s maakten een 

heroverweging van de scope van het project Circulaire rwzi Terwolde noodzakelijk. Aan het team is 

gevraagd om een circulaire en toekomstbestendige zuivering te ontwerpen op basis van een 

afnameverplichting van 2.400 m3/uur en 56.000 i.e. (dit was 1.800 m3/uur en 36.000 i.e.). De 

consequenties van deze scopewijzigingen verwerken we in de komende meerjarenbegroting. 
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Waterfabriek Wilp 

We verwachten de nieuwe RWZI in 2023 conform planning in bedrijf te nemen. Nu rwzi Terwolde 

haar zuiveringsfunctie behoudt, is een aantal opschalingsrisico’s voor de Waterfabriek Wilp een 

stuk kleiner geworden. Er wordt momenteel gewerkt aan een voorstel aan het algemeen bestuur 

voor de aanvraag voor uitvoeringskrediet in september 2021.  

 

Duurzame Regio Zuid 

Medio 2021 wordt een voorstel voor centralisatie van de slibverwerking voorgelegd aan bestuur. 

Komend najaar wordt gestart met projectmatige voorbereiding van aanpassingen aan de waterlijn, 

aanvullende voorzieningen voor stikstofreductie vanwege KRW-eisen en centralisatie van gistingen 

in Ede. 

 

Overige speerpunten 2021 

WOW 

Bij het WOW project zijn grote stappen gezet afgelopen half jaar. De drie pilot projecten draaien. 

Er zijn diverse legal frameworks goedgekeurd. Er wordt ingezet op de zichtbaarheid van het project 

en het delen van de resultaten. Ook is het originele project verlengd met  tien maanden en gaat 

een gedeelte van het project verder met betrekking tot een specifiek werkpakket over de 

verwaardig van de producten.  

 

Kaumera 

De optimalisatiefase voor Kaumera loopt op schema. In de zogenaamde “Kaumera Market Hub” 

zijn we volop bezig met onze consortiumpartners om door middel van business development de 

afzet van Kaumera te versnellen.  

 

Medicijnresten 

Onze inspanningen op het gebied van ketenaanpak nieuwe stoffen in 2021 richten zich 

hoofdzakelijk op meedraaien in onderzoeken in diverse samenwerkingsgremia (Stowa, promovendi 

WUR, TKI). Onder andere worden bij rwzi Bennekom meerjarig metingen uitgevoerd bij een 

helofytenfilter in samenwerking met de WUR. Bij rwzi Ede, Amersfoort en Nijkerk worden opnieuw 

toxische druk metingen in het watersysteem uitgevoerd om het effect van de effluentlozing te 

duiden. De bronaanpak via communicatie richting apothekers wordt dit jaar langzaam hervat, de 

aanvragen vanuit de zorgsector hiervoor komen weer binnen bij ons. 
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3.3.4. Financieel-investeringen1 
 

Bruto investeringen      Netto investeringen 

  

Belangrijkste versnelling binnen dit programma is het project Zandvang Harderwijk i.v.m. 

vergunningseisen. Dit heeft geleid tot een verhoging van de investeringsprognoses voor het 

onderdeel Zuiveren van € 3,0 miljoen. Voor de investeringen van het onderdeel Wonen verwachten 

wij dat er dit jaar € 0,4 miljoen minder wordt uitgegeven t.o.v. de begroting. In totaal is de BURAP 

prognose € 2,6 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot. Hieronder zijn de grootste afwijkingen 

toegelicht, in miljoenen euro’s: 

 

 

 

Projecten Veranderprogramma Circulair en Energietransitie 

 

Circulaire RWZI Terwolde                                              -/- € 0,8  

Op basis van de laatste inzichten verwachten we in 2021 € 0,8 miljoen minder uit te geven dan 

oorspronkelijk was begroot. We verwachten ongeveer € 2,5 miljoen te besteden aan de bouwteam 

ontwerpfase en een tijdelijk effluentwerk. Met het plaatsen van een tijdelijk influentwerk lossen we 

de acute problemen op de rwzi op en het geeft planningstechnisch de ruimte om tot een optimaal 

 
1 Exclusief werken voor derden 

Totaal 
Raming 

prognose

Totaal uitgave 
t/m 2021

BURAP 
jaarschijf 

2021 

Afwijking 
jaarschijf 2021 
(+=toename) 

t.o.v. 
begroting (OB)

Begroot 
Oplevering

Prognose 
Oplevering

OORZAAK

Veranderprogramma Circulair en Energietransitie
P6030A - C irculaire RWZI Terwolde 44,7         1,6                   2,5             -0,8              1-1-2024 1-1-2024 VT/HK
P6121A - Zonnepanelen op terreinen RWZI 7,4           4,8                   2,7             1,0               28-1-2022 28-1-2022 VT/V20

zCLUSTER
P5045 - Wateraanvoer Wageningen 0,4           0,0                   -            -0,4              24-12-2021 23-12-2022 EX
P6077A - Beluchtingselementen Apeldoorn 3,9           0,2                   1,1             -1,5              1-12-2022 1-12-2022 VT
P6117 - Zandvang Harderwijk 4,5           1,8                   3,9             3,4               1-1-2024 1-1-2022 VT
P6123 - SCADA standaardisatie 6,5           2,3                   1,5             0,6               29-12-2023 29-12-2023 VT/HK
P6131 - Natronloogdosering rwzi Apeldoorn 0,8           0,0                   0,5             0,2               1-1-2022 3-1-2022 HK/MM
P6132 - Beluchting Demon Apeldoorn 1,2           0,0                   0,6             0,6               1-1-2023 1-1-2022 VT
P6133 - Vervangen roostergoedinstallatie rwzi Veenendaal 0,9           0,0                   0,1             -0,3              31-1-2022 16-12-2022 VT
P6136 - Transportleiding Vaassen-A'doorn (RWA) Vaassen-Epe (DWA)1,4           1,4                   0,1             -0,7              2-2-2021 18-12-2020 VT/MM
P7073E - Warmtemaatregelen OSRA 3,0           1,9                   1,4             0,6               1-1-2022 1-7-2021 VT/MM
P9106 - Netwerken op locaties 3,2           0,1                   0,0             -0,2              14-12-2023 1-10-2023 VT
P6148 - Vervangen gasdroger Amersfoort t.b.v. WKK 0,2           -                  0,2             0,2               1-7-2021 VT

Duurzame Regio Zuid
P6137 - ATEX maatr. Ede, Renkum, Veenendaal 0,7           0,0                   0,4             0,2               1-1-2022 1-1-2022 VT
P6138 - Vergroten elektrotechnische installatie rwzi Ede 1,0           0,1                   0,2             -0,2              1-1-2022 18-11-2022 EX
P6145 - Vervangen STAR software Ede 0,2           0,1                   0,2             0,2               6-9-2021 VT/MM

TOTAAL TOEGELICHTE SELECTIE 79,9       14,4               15,3         2,8              
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ontwerp van de gehele zuivering te komen.  We onderzoeken of we nog dit jaar kunnen starten 

met het bouwrijp maken om daarmee de kans op vertraging en extra kosten in de natte 

winterperiode te verkleinen. 

 

Zonnepanelen op terreinen RWZI        € 1,0 

Door vertraging in de levering van de zonnepanelen is een deel van de geprognosticeerde 

investering van 2020 doorgeschoven naar 2021 (€ 0,3 miljoen). We verwachten het project dit jaar 

af te ronden en op te leveren. Dit resulteert in een versnelling ten opzichte van de begroting 

waarmee € 0,7 miljoen verschuift van 2022 naar 2021. 

 

Individuele projecten Zuiveren 

 

Wateraanvoer Wageningen                                              -/- € 0,4  

Het project ligt stil als gevolg van een bestuurlijke impasse tussen het waterschap en de Gemeente 

Wageningen. 

 

Beluchtingselementen Apeldoorn                                  -/- € 1,5  

Op basis van de huidige inzichten wordt de raming voor dit project bijgesteld. Het project 

beluchting Demon Apeldoorn wordt met voorrang opgepakt waardoor dit project vertraging 

oploopt. 

 

Zandvang Harderwijk                    € 3,4 

In verband met de naleving van de vergunningseisen wordt dit project versneld uitgevoerd. De 

voorbereidingen zijn in 2020 al gedaan. Lange tijd was onduidelijk of de fijnzeven wel of niet 

moesten worden toegepast. Hiervan wordt op dit moment afgezien. De installatie wordt wel zo 

gemaakt dat op termijn de fijnzeven alsnog kunnen worden geplaatst. 

 

SCADA standaardisatie                    € 0,6  

De ervaringen met de eerste zuiveringen (pilot-locaties) zijn positief, dus enkele zuiveringen 

worden ten opzichte van de begroting sneller omgebouwd (+ € 0,8 miljoen). Daarnaast is de 

prognose naar beneden bijgesteld omdat de inhuur van een technisch beheerder ten laste van de 

exploitatie komt (- € 0,2 miljoen). 

 
Natronloogdosering rwzi Apeldoorn                            € 0,2  

Op grond van een goedgekeurde scopewijziging met daarin een wijziging in locatie, een nieuwe 

behuizing en schakelkasten etc. wordt de prognose voor de doseerinstallatie naar boven bijgesteld.  

 

Beluchting Demon Apeldoorn                             € 0,6  

In verband met lekkage in en gedeeltelijke uitval van de huidige beluchtingsinstallatie van de 

Demon wordt dit project versneld uitgevoerd. 
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Vervangen roostergoedinstallatie rwzi Veenendaal                                          -/- € 0,3 

De scope voor dit project was niet helder. Dit is ondertussen uitgezocht en resulteert in een 

herziene projectopdracht. Hierna wordt in bouwteamverband samen met de aannemer het project 

verder voorbereid. Daarnaast was er een capaciteitsvraagstuk dat de voortgang van het project 

heeft vertraagd. Dit alles leidt tot een vertraging ten opzichte van de begroting. 

 

Transportleiding Vaassen-Apeldoorn (RWA) Vaassen-Epe (DWA)                   -/- € 0,7 

Omdat een termijn in plaats van in 2021 al in 2020 is betaald vallen de uitgaven voor 2021 lager 

uit. De uitvoering van dit project is zeer voorspoedig verlopen waardoor de oplevering al in 2020 

kon plaats vinden. Daarnaast is een deel van de post onvoorzien uiteindelijk niet besteed. 

 

Warmtemaatregelen OSRA                                         € 0,6 

Dit project wordt t.o.v. de begroting versneld uitgevoerd en afgerond: verwachte oplevering 3e 

kwartaal 2021 (€ 0,4 miljoen). Daarnaast treden diverse risico's op die uiteindelijk meerkosten met 

zich meebrengen ten opzichte van het bedrag dat hiervoor was ingecalculeerd: € 0,2 miljoen. 

 

Netwerken op locaties                         -/- € 0,2 

In samenspraak met de belangrijkste stakeholders is een plan van aanpak opgesteld en een 

risicosessie gehouden. Eerst moet er capaciteit gevonden worden om alle rollen te bemensen die 

nodig zijn om dit project succesvol te laten verlopen. Daarnaast is de scope nog niet geheel 

duidelijk. Dit leidt tot een vertraging van dit project ten opzichte van de begroting. 

 

Vervangen gasdroger Amersfoort t.b.v. WKK                           € 0,2 

Dit project wordt ten opzichte van de begroting versneld uitgevoerd. 

 
Projecten Duurzame Regio Zuid 

 

ATEX maatregelen Ede, Renkum, Veenendaal                           € 0,2 

Dit project wordt ten opzichte van de begroting sneller uitgevoerd.  

 

Vergroten elektrotechnische installatie rwzi Ede                                           -/- € 0,2 

Lange levertijden van installatieonderdelen door de netbeheerder betekent dat een deel van de 

prognose doorgeschoven wordt. 

 

Vervangen STAR software Ede                             € 0,2 

De upgrade van de procesregeling heeft veel invloed op de zuiveringsresultaten. Deze nieuwe 

inzichten zijn nodig voor het bepalen van het ontwerp van centraal vergisten op Ede wat in het 

vierde kwartaal 2021 staat. Daarom moet het dit jaar uitgevoerd worden (+ € 0,3 miljoen). De 

risico's treden vooralsnog niet op. Ook zijn er werkzaamheden goedkoper uitgevallen waardoor de 

huidige prognose naar beneden wordt bijgesteld (- € 0,1 miljoen). 
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Investeringen werken voor derden: Enka leidingen Ede/Grondwatersanering Ede-zuid 

Tegen de verleende vergunningen voor de grondwateronttrekking in Ede en de lozing op de 

Nederrijn èn tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland is door twee milieuorganisaties hoger 

beroep bij de Raad van State aangetekend. Het dagelijks bestuur heeft op 13 april besloten om de 

projectvoorbereiding nu te vervolgen omdat de grondwatersanering door de Provincie Gelderland 

als “urgent” is aangemerkt. Dit betekent dat de aanbesteding voor het opstellen van het 

uitvoeringsontwerp nu kan worden voorbereid. Het besluit tot gunning van de uitvoering van de 

saneringsmaatregelen wordt door het dagelijks bestuur pas genomen als de consequenties van de 

(te verwachten) uitspraak door de Raad van State bekend zijn. 

 
3.3.5. Financieel-exploitatie 

 

De verwachting bij deze BURAP is dat de netto 

kosten van het programma Waterketen € 0,9 

miljoen hoger uitvallen dan oorspronkelijk was 

begroot. 

 

 

 

 
 
 

 
De belangrijkste verwachte afwijkingen, in miljoenen €, ten opzichte van de begroting zijn: 
 
Toevoeging aan voorziening                                   € 0,3(N) 

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

centrale Harderwijk (BECH).  

 
Hogere bijdragen ontvlechten waterstromen (natuurlijk ontwikkelen)        € 0,5(N) 

Op basis van de opgaven van de gemeenten verwachten we dit jaar € 0,5 meer uit te geven dan 

begroot. De totale bijdragen voor 2021 worden bij deze BURAP geraamd op € 2,0 miljoen. De extra 

€ 0,5 miljoen wordt uit de bestemmingsreserve ontvlechten waterstromen gefinancierd. Op 31 

december 2020 was de stand van deze reserve € 2,9 miljoen. 

 

Hogere slibkosten (transport en verwerking)                      € 0,9(N) 

De hogere kosten zijn voor € 0,4 miljoen veroorzaakt door het begin 2021 uitvallen van de Demon 

installatie door problemen met de beluchting. De installatie draait momenteel op halve kracht. Om 

toch aan de effluenteisen te kunnen voldoen wordt een deel van het slib en het centraat met 

vrachtwagens naar andere locaties gereden.  

 

Daarnaast kan er als gevolg van een gewijzigd standpunt van de belastinginspecteur € 0,4 miljoen 

minder BTW worden verrekend. De totale transport- en verwerkingskosten slib worden bij deze 

BURAP geraamd op € 7,1 miljoen. 
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Hogere energiekosten              € 0,2(N) 

De hogere energiekosten zijn het gevolg van hogere tarieven, latere oplevering van zonnepanelen 

en uitval van de beluchting van de DEMON in Apeldoorn. De totale energiekosten op dit programma 

worden bij deze BURAP geraamd op € 4,0 miljoen. 

 

Hogere onderhoudskosten                         € 0,2(N) 

Hogere schoonmaakkosten door vervuiling rioolgemaal Garderen, hogere schoonmaakkosten AT’s 

rwzi Terwolde om aan de effluenteisen te kunnen blijven voldoen tijdens de verbouwingen op de 

zuivering en noodzakelijke pomprevisies rioolgemaal Barneveld. De totale onderhoudskosten op dit 

programma worden bij deze BURAP geraamd op € 11,2 miljoen. 

 

Hogere subsidie opbrengsten SDE                        € 0,2(V)  

De SDE verrekeningen van 2020 zijn binnengekomen. De vastgestelde prijs per MWH opwekking is 

aanzienlijk hoger dan waarmee bij de jaarrekening 2020 is gerekend. Hierdoor gaat de SDE 

opbrengst hoger uitvallen voor de TDH Apeldoorn. De totale SDE subsidie op dit programma wordt 

bij deze BURAP geraamd op € 1,6 miljoen. 

 

Lagere personeelslasten                                                                               € 0,9 (V) 
Minder personeelskosten op deze taak als gevolg van latere invulling van vacatures en lagere 

reiskosten woon-werkverkeer en dienstreizen o.a. als gevolg van de coronapandemie. Een deel 

(reiskosten) zal structureel zijn. Daarnaast is er € 0,3 miljoen minder inhuur op bouw en 

verwerving zuiveringsinstallaties. De totale personeelslasten op dit programma worden bij deze 

BURAP geraamd op € 23,3 miljoen. 

 

Lagere kosten adviezen derden                        € 0,2(V) 

Minder advieskosten op duurzaamheid en lagere kosten voor inspecties en adviezen ten behoeve 

van discrepantie. Meer advieskosten procesautomatisering. 

 

Overige afwijkingen, per saldo                        € 0,1 (N) 

Deze betreffen overige kleinere over- en onderschrijdingen van het budget. 
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3.4. Programma Bestuur en Belastingen 
 

3.4.1. Totaalbeeld voortgang hoofddoelen in 2021 

 

 

3.4.2. Het algemene beeld  
Omgevingswet 

Op 27 mei is bekend geworden dat de invoering van de Omgevingswet wederom uitgesteld wordt. 

De datum van inwerkingtreding is verschoven naar 1 juli 2022. We verwachten dat het interne 

effect van de verschuiving beperkt is. We werken onverminderd hard door aan de 

kerninstrumenten Omgevingswet, waaronder de waterschapsverordening en het participatiebeleid. 

Ook de voorbereidingen op de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) gaan in 

volle gang door, waarbij we ons tempo waar nodig op onderdelen aanpassen. Het accent blijft 

liggen op onze externe oriëntatie en we blijven verandergericht. Het uitstel geeft ons extra tijd 

voor de ontwikkeling en borging van de kerninstrumenten participatiebeleid en 

waterschapsverordening. Verder geeft het ons extra ruimte om, samen met onze partners, kennis 

en ervaring op te doen met en over het DSO en in de samenwerking van gebiedsopgaven in de 

geest van de Omgevingswet.   

 

Het Blauwe Omgevingsprogramma (BOP) – 2022-2027 

Het Blauwe Omgevingsprogramma is het waterprogramma nieuwe stijl, kerninstrument van de  

Omgevingswet en de uitwerking van het beleid in onze Blauwe Omgevingsvisie (BOVI). In het BOP 

zijn de doelen gebiedsgericht vertaald naar vier gebiedsprogramma’s. In de periode van 22 maart 

tot 3 mei heeft het ontwerp BOP ter inzage gelegen. We hebben verschillende zienswijzen hierop 

ontvangen. Deze gaan we de komende periode verwerken om vervolgens het Blauw 

Omgevingsprogramma eind november definitief vast te stellen in het algemeen bestuur.  

 
Digitale transformatie 

De aanpak ‘van data bewust naar data gedreven’ is vastgesteld. Dit is het fundament om ons als 

organisatie te ontwikkelen richting een data gedreven organisatie. De komende periode wordt 

gewerkt aan een implementatieplan om de data aanpak te concretiseren naar de uitvoering. In het 
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verlengde hiervan is, in samenwerking met HWH, de leerlijn digitale transformatie ontwikkeld. Na 

de zomer wordt gestart met de uitvoering van deze leerlijn. Vanuit het programma zijn en blijven 

we workshops en trainingen organiseren om het digitaal werken steeds verder te optimaliseren. 

Daarnaast leveren we vanuit het programma een bijdrage aan het voorbereiden van het kantoor en 

de faciliteiten voor de terugkeer naar kantoor. De invoering van de Omgevingswet is opnieuw 

uitgesteld, nieuwe invoeringsdatum is 1 juli 2022. Als waterschap streven we ernaar om in het 

vierde kwartaal 2021 aangesloten te zijn op het DSO. Hierin zijn we afhankelijk van de 

beschikbaarheid van de landelijke voorziening.  

 

Bestuursagenda  

Bodem en droogte 

In het Programma klimaatadaptatie 2021-2030 zijn de onderwerpen bodem en droogte integraal 

opgenomen. Hierin wordt inzichtelijk voor welke opgave we staan en hoe we hier, nu en in de 

toekomst, gevolg aan gaan geven. Daarbij zetten we nadrukkelijk in op verbinding van belangen 

en kiezen we, gebieds- en thema afhankelijk, de meest passende rol. De natuuropgave van de 

provincie Gelderland biedt ons daarbij kansen om onze ambitie m.b.t. een systeemgerichte 

transitie versneld ten uitvoer te brengen.  

 

Kwaliteit van de leefomgeving 

We zijn ons, in toenemende mate, bewust dat onze waterschapsprojecten een onderdeel zijn van 

een bredere maatschappelijke opgave. Belangen vanuit recreatie, cultuurhistorie en biodiversiteit 

zijn regelmatig randvoorwaardelijk voor het benodigde draagvlak. Naast lopende gebiedsprocessen 

als Waardevol Brummen, Hoenwaard en de Grebbendijk, zijn we gestart met de gebiedsgerichte 

aanpak binnen drie focusgebieden (De Voorsterbeek, de Grift en de Gelderse vallei). Hier gaan we 

invulling geven aan het “van buiten naar binnen denken”. We gaan actief op zoek naar lokale 

energie en netwerken, om samen met het gebied het BOVI vergezicht gebiedsgericht in te kleuren.  

 

Energietransitie 

Vanaf 2021 kopen we onze elektrische energie duurzaam in op basis van Nederlandse wind. 

Daarmee verlagen we onze CO2 voetafdruk volgens de CO2-prestatieladder met bijna 50% 

(18.000 ton). 

 
Circulaire economie 

In maart 2021 heeft het college van dijkgraaf en heemraden het geactualiseerde inkoopbeleid 

vastgesteld waarin nu ook circulaire economie expliciet is opgenomen. We implementeren dit beleid 

door de uitvoeringsregels aan te passen aan het nieuwe beleid en door onze projectteams te 

informeren en te ondersteunen bij het duurzaam en circulair aanbesteden.  

 
Waterbewustzijn 

Begin 2021 is beeldvormend stilgestaan bij het imago-onderzoek van eind 2020. Constatering was 

dat onze inwoners graag meer willen weten over water en klimaat en wat zij zelf kunnen bijdragen 

in hun omgeving. Dit biedt een mooie uitgangspositie om te werken aan het waterbewustzijn in 

onze regio. De communicatiestrategie is in juli beeldvormend besproken in het algemeen bestuur.  
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Voor het educatiebeleid is – in samenwerking met scholen in Amersfoort – het lesmateriaal 

aangepast in aansluiting bij de wensen van de scholen. Het lesmateriaal is nu online beschikbaar 

voor alle scholen in ons gebied. Onderdeel hiervan is het ‘rondje waterschap’. Dit is een fietsroute 

langs allerlei objecten en gebieden van het waterschap, waarbinnen leerlingen verschillende, 

uitdagende opdrachten krijgen om op te lossen. De fietstocht is nu voor Amersfoort beschikbaar. 

We onderzoeken de mogelijkheid van toepassing in andere gemeenten. 

 

VTH en calamiteiten 

Door de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen is een aantal werkzaamheden binnen 

VTH moeizamer verlopen. Bij toezicht en handhaving zijn de agrarische controles afgelopen 

voorjaar nauwelijks uitgevoerd vanwege de lockdown maatregelen. Extra is ingezet op de 

keurcontroles. De industriële controles en de controles inzake de heffingen hebben ook minder 

kunnen plaatsvinden. Door de verruwing in de samenleving is ook extra aandacht en middelen 

nodig voor de veiligheid van de inspecteurs en BOA’s.  

 

In 2021 stellen we een nieuw strategisch beleidskader op voor Vergunningen, Toezicht en 

Handhaving (VTH). Tevens zetten we in op de doorontwikkeling van VTH om zo capaciteit in balans 

te brengen met prioriteit. De opbrengsten van het afgeronde doelmatigheidsonderzoek VTH zijn 

hiervoor belangrijke input. Naast de herijking van onze VTH prioritering leggen we dan ook de 

verbinding met de BOVI-Thema’s en de doelstellingen uit het Blauwe Omgevingsprogramma. Deze 

aanpak vergt extra inzet van middelen om het proces goed te begeleiden.  

 

Het beschermen van onze assets (keringen, watergangen, grondwater, rwzi’s) is de basis van het 

VTH-werk. We leveren onze bijdrage aan en doen ervaring op bij de Westdijk inzake het vergunnen 

van en het toezicht houden op ‘eigen werk’. We hebben extra aandacht voor 

grondwateronttrekkingen zowel op uitvoeringsniveau als beleidsniveau.  

 

In 2021 heeft het stroomlijnen van de samenwerking met onze partners, het implementeren van 

het nieuwe instrumentarium in onze werkprocessen en het uitvoeren van pilots (DSO, 

ketenpartners, participatie) prioriteit. Dit om de nieuwe processen te testen en de benodigde 

vaardigheden te verankeren in ons organisatie-DNA. De omslag van ‘Nee, tenzij’, naar ‘Ja, mits’ is 

gaande, maar vraagt tegelijkertijd de nodige aandacht. We zetten in op begrijpelijke communicatie 

naar onze inwoners, zowel schriftelijk als mondeling.  

 

Inhoudelijk blijven we ons richten op dereguleren. Waar het kan in combinatie met een 

vergunningsplicht en daar waar de risico’s en waterschapsbelangen groot zijn intensief toezicht. 
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Calamiteitenorganisatie 

Voor de crisisorganisatie ligt de focus dit jaar op competentiegericht ontwikkelen van rolhouders en 

loopt er een oefentraject met als thema ICT kwetsbaarheid. Er zijn hiervoor diverse trainingen 

geweest, en in het najaar is een meerdaagse oefening rondom dit onderwerp. 
 

3.4.1. Financieel-investeringen 
 
Bruto investeringen 
 

 
 
Dit programma voorziet een stijging van € 0,7 miljoen nagenoeg volledig veroorzaakt door de 
volgende projecten: 
 

 
 
 
Centrale regie en hybride huisvesting € 0,6 

Onze werkrealiteit is sterk veranderd sinds de corona-crisis begon in maart 2020. In het afgelopen 

jaar hebben we geleerd dat veel van onze werkzaamheden prima vanuit huis gedaan kunnen 

worden. De IT-middelen, maar zeker ook de mogelijkheid voor het aanschaffen van middelen voor 

een thuiswerkplek, maken het mogelijk om ook in het post-coronatijdperk ons werk deels vanuit 

huis te blijven doen. Als onderdeel van een hybride werkcultuur. Dit blijkt ook uit kwalitatief en 

kwantitatief onderzoek (Werkplaats2027). Het project Hybride Huisvesting is niet begroot in de 

meerjarenbegroting. Wel kan dekking worden gevonden (€ 0,5 miljoen) in de in de begroting 

opgenomen raming voor de uitbreiding van de centrale regiekamer in Apeldoorn. Het project 

behelst het ombouwen van het kantoor aan de Steenbokstraat. Het gaat met name om het 

activiteitgericht inrichten van het gebouw, de ontmoeting centraal stellen en voorzien in hybride 

faciliteiten zoals digitale vergadermiddelen.   

 
  

Totaal 
Raming 

prognose

Totaal uitgave 
t/m 2021

BURAP 
jaarschijf 
2021

Afwijking 
jaarschijf 2021 
(+=toename) 
BURAP tov 
BEGROOT

Begroot 
Oplevering

Burap 
Oplevering

OORZAAK

P9119 - Centrale regie en hybride huisvesting -           -                  0,4             0,4               31-3-2022 VT
P9119A - Hardware Centr. regie en hybr. Huisvesting -           -                  0,1             0,1               31-3-2022 VT
P9119B - Software Centr. regie en hybr. Huisvesting -           -                  0,1             0,1               31-3-2022 VT

Totaal toegelichte selectie -         -                 0,6           0,6              
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3.4.2. Financieel-exploitatie 
 

De verwachting bij deze BURAP is dat de netto 

kosten van het programma Bestuur en Belastingen 

€ 0,8 miljoen lager uitvallen dan oorspronkelijk was 

begroot. 

 

 

 

 

 

 
 
De belangrijkste verwachte afwijking, in miljoenen €, ten opzichte van de begroting zijn: 
 

Lagere bijdrage 2021 GBLT                         € 0,6(V) 

In de eerste bestuursrapportage van GBLT wordt een positief exploitatieresultaat verwacht. De 

bijdrage aan GBLT voor 2021 valt hierdoor € 0,6 miljoen lager uit. De bijdrage voor GBLT voor 

2021 wordt bij deze BURAP geraamd op € 4,0 miljoen.  

 

Overige afwijkingen, per saldo                                  € 0,2 (V) 

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

Verduurzamen bedrijfsvoering 

In december 2020 hebben we als 3e waterschap ons CO2-bewust certificaat ontvangen. Dat 

betekent dat we nu twee keer per jaar moeten rapporteren en communiceren over onze CO2 

voetafdruk en de maatregelen waarmee we deze gaan verlagen. In het derde kwartaal gaan we 

beeldvormend in gesprek met ons algemeen bestuur over CO2-schaduwbeprijzing en hoe we dit 

kunnen inzetten om duurzaamheid te verankeren in onze besluitvorming. 
 

Huisvesting-Werkplaats 2027 

Naar aanleiding van de onderzoeken die hebben plaatsgevonden is gebleken dat het huidige 

werkplekconcept niet meer aansluit bij de behoeften van de medewerkers. Onze werkrealiteit is 

sterk veranderd sinds de corona-crisis begon in maart 2020. In het afgelopen jaar hebben we 

geleerd dat veel van onze werkzaamheden prima vanuit huis gedaan kunnen worden. Er zijn het 

afgelopen jaar onzekerheden ontstaan omtrent de 1,5 metersamenleving, mutaties en vaccinatie 

met betrekking tot COVID-19. Tegelijkertijd zijn we in de afgelopen twee jaar hard gegroeid in ons 

personeelsbestand. Ook is de behoefte aan team overstijgende samenwerkingsmogelijkheden 

toegenomen door bijvoorbeeld het werken in programma's en gebiedsteams. Om in deze behoeften 

te voorzien is er een voorstel gedaan voor Hybride- en Activiteitsgerichtwerken met bijbehorende 

implementatie van het nieuwe werkconcept. De onlangs door het college van dijkgraaf en 

heemraden vastgestelde plannen worden vanaf 21 mei 2021 gerealiseerd waarbij we afhankelijk 

van de maatregelen en versoepelingen verwachten dat de realisatie het laatste kwartaal van dit 

jaar gereed is. De definitieve oplevering verwachten we het eerste kwartaal van 2022.  

 

4.1. Financieel-exploitatie 
 

De verwachting bij deze BURAP is dat de 

kosten van de ondersteunende 

bedrijfsvoeringsproducten € 0,2 miljoen 

hoger uitvallen dan oorspronkelijk was 

begroot. 
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De belangrijkste verwachte afwijking, in miljoenen €, ten opzichte van de begroting zijn: 
 

Extra inhuur                           € 1,1(N) 

Om de ICT continuïteit extra aandacht te geven in een toenemende afhankelijkheid tijdens de 

pandemie hebben we extra inhuur t.b.v. continuïteit en veiligheid gedaan. Verder zien we grote 

ontwikkelingen op ons afkomen waarover meer in de voorjaarsbrief. 

 

Lagere kosten SPP                          € 0,2(V) 

De voorziening voor frictiekosten in verband met SPP (Strategische Personeels Planning) is met 

€ 0,2 miljoen verlaagd en wordt ingezet voor extra inhuur (zie hiervoor). 

 

Lagere kosten studie, scholing, cursussen en seminars                     € 0,4(V) 

Lagere kosten met name als gevolg van de coronamaatregelen. 

 

Extra kosten meubilair                         € 0,2(N) 

Extra kosten voor meubilair in verband met inrichting thuiswerkplekken. 

 

Lagere afschrijvingslasten                         € 0,2(V) 

Lagere afschrijvingslasten door latere oplevering van projecten voor vervanging laptops en 

storage.  

 

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

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

 

4.2. Personeel  
De verwachting bij de BURAP is dat de personeelskosten in 2021 €1,2 miljoen lager uitvallen dan 

oorspronkelijk was begroot. De lagere personeelskosten zijn als volgt, in € miljoen, nader te 

specificeren: 

Lagere salarissen en sociale lasten op basis herrekende begroting -/- € 0,2 

Lagere salarissen en sociale lasten als gevolg van latere invulling van vacatures -/- € 0,6 

Lagere reiskosten woon-werk en dienstreizen -/- € 0,9  

Extra kosten voor thuiswerkvergoeding  + €0,3 

Extra kosten voor meubilair thuiswerkplek + € 0,2 

Totaal voordeel -/- € 1,2 

 

Van deze vrijval wordt € 0,3 miljoen ingezet voor inhuur waarvoor nog geen dekking is gevonden. 

 

De latere invulling van de  vacatures wordt veroorzaakt krapte op de arbeidsmarkt en de 

coronacrisis met als gevolg langere doorlooptijden. De lagere raming van de salariskosten is 

incidenteel. De lagere reiskosten zijn voor een deel structureel van aard. Ook na de coronacrisis 

zullen we meer thuiswerken.  
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5. Belastingopbrengsten  
 

5.1. Belastingopbrengsten  

 

De verwachting is dat de netto belastingopbrengsten ca. € 0,7 miljoen hoger uitvallen dan 

oorspronkelijk geraamd. De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens uit de eind juni ontvangen 

voortgangsrapportage van het belastingkantoor GBLT. In de begroting 2021 is rekening gehouden 

met de gevolgen van de coronamaatregelen. De opbrengst van de zuiveringsheffing voor bedrijven 

is voor 2021 lager ingeschat. Uit de eerste voortgangsrapportage van GBLT blijkt dat het effect van 

de coronamaatregelen lijkt mee te vallen. In het derde kwartaal komt hierover meer duidelijkheid, 

zie ook paragraaf 6.2. van deze BURAP.  

 

5.2. Bruto belastingopbrengsten 
 

 

Netto Belastingopbrengsten per kostendrager Begroting Begroting Saldo
x € 1.000 origineel na Mutaties (BURAP)

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

1. Watersysteembeheer -63.923 -64.076 -153
Bruto belastingopbrengsten -65.312 -65.357 -45

Huidig belastingjaar 2021 -65.312 -65.312 0
Voorgaande belastingjaren 0 -45 -45

Kwijtschelding en oninbaar 1.389 1.281 -108
Kwijtschelding 998 998 0
Oninbaar 391 283 -108

2. Zuiveringsbeheer -84.660 -85.252 -592
Bruto belastingopbrengsten -87.125 -87.435 -310

Huidig belastingjaar 2021 -87.125 -86.814 311
Voorgaande belastingjaren 0 -621 -621

Kwijtschelding en oninbaar 2.465 2.183 -282
Kwijtschelding 1.958 1.958 0
Oninbaar 507 224 -282

Eindtotaal -148.583 -149.328 -745

Bruto belastingopbrengsten per Kostendrager Begroting Begroting Saldo
x € 1.000 origineel na Mutaties (BURAP)

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

1. Watersysteembeheer -65.312 -65.357 -45
Huidig belastingjaar 2021 -65.312 -65.312 0

851 Opbrengst watersysteemheffing gebouwd -33.749 -33.749 0
852 Opbrengst watersysteemheffing ingezetenen -26.011 -26.011 0
853 Opbrengst watersysteemheffing ongebouwd -5.007 -5.007 0
854 Opbrengst watersysteemheffing natuur -260 -260 0
855 Opbrengst verontreinigingsheffing -285 -285 0

Voorgaande belastingjaren 0 -45 -45
851 Opbrengst watersysteemheffing gebouwd 0 -23 -23
852 Opbrengst watersysteemheffing ingezetenen 0 -5 -5
853 Opbrengst watersysteemheffing ongebouwd 0 3 3
854 Opbrengst watersysteemheffing natuur 0 0 0
855 Opbrengst verontreinigingsheffing 0 -20 -20

2. Zuiveringsbeheer -87.125 -87.435 -310
Huidig belastingjaar 2021 -87.125 -86.814 311

856 Opbrengst zuiveringsheffing bedrijven -24.040 -23.729 311
857 Opbrengst zuiveringsheffing huishoudens -63.085 -63.085 0

Voorgaande belastingjaren 0 -621 -621
856 Opbrengst zuiveringsheffing bedrijven 0 -636 -636
857 Opbrengst zuiveringsheffing huishoudens 0 15 15

Eindtotaal -152.436 -152.791 -355
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5.2.1. Watersysteembeheer 
De belastingopbrengst van de taak watersysteembeheer komt naar verwachting nagenoeg uit op 

de in de begroting opgenomen belastingopbrengst. De opbrengst gebouwd, waarbij de peildatum 

voor de WOZ-waarden op 1-1-2020 ligt, lijkt voor de woningen geen negatief effect te ondervinden 

van de coronacrisis. Ook voor de niet-woningen (bedrijfsruimten) lijkt het effect beperkt, waarbij in 

bijzondere situaties mogelijk wel rekening gehouden moet worden met de toestandsdatum 1-1-

2021. GBLT prognosticeert momenteel geen wijziging van de opbrengst. 

 

5.2.2. Zuiveringsbeheer € 0,3 miljoen meer 
De belastingopbrengst van de taak zuiveringsbeheer valt, volgens de prognose van GBLT, naar 

verwachting € 0,3 miljoen hoger uit. De belangrijkste afwijkingen van de begroting zijn: 

 De zuiveringsheffing bedrijven over 2021 valt € 0,3 miljoen lager uit. In de prognose  is 

rekening gehouden met een inschatting van de effecten van de coronacrisis. Hierbij is 

uitgegaan van de inschatting die ook bij de jaarcijfers over 2020 is gehanteerd. De 

coronamaatregelen leiden tot lagere vervuilingseenheden bij tabelbedrijven (o.b.v. 

waterverbruik). 

 De belastingopbrengst over voorgaande heffingsjaren valt naar verwachting € 0,6 miljoen 

hoger uit als gevolg van opgelegde en nog op te leggen definitieve aanslagen bedrijven. 

Zoals hiervoor is aangegeven zijn er aanwijzingen dat het effect van de coronamaatregelen 

mogelijk beperkter is dan in eerste instantie is ingeschat. Zie paragraaf 6.2. van deze BURAP. 

 

5.2.3. Kwijtschelding en oninbaar 
 

 

 

Kwijtschelding 

Op 18 januari jl. heeft het kabinet aangekondigd dat alle publieke schulden van ouders die in de 

toeslagaffaire gedupeerd zijn, worden kwijtgescholden. Gemeenten en waterschappen zijn 

gevraagd hieraan hun medewerking te verlenen, zodat gedupeerde ouders de toekomst met een 

schone lei in kunnen gaan. Op 26 februari jl. hebben de waterschappen bestuurlijk besloten hun 

medewerking te verlenen aan de afwikkeling van de toeslagaffaire. Concreet betekent dit dat de 

waterschappen, net als de gemeenten, de openstaande schulden kwijtschelden die gedupeerde 

ouders bij hen hebben. Een voorwaarde die de waterschappen hebben gesteld is dat het Rijk de 

kosten (uitvoeringskosten en gederfde belastingopbrengsten) moet vergoeden. Het Rijk heeft 

Kwijtschelding en oninbaar per Kostendrager Begroting Begroting Saldo
x € 1.000 origineel na Mutaties (BURAP)

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

1. Watersysteembeheer 1.389          1.281          -108            
Kwijtschelding Watersysteemheffing 998               998               -               
Oninbaar Watersysteemheffing 391               283               -108             

2. Zuiveringsbeheer 2.465          2.183          -282            
Kwijtschelding Zuiveringsheffing 1.958            1.958            -               
Oninbaar Zuiveringsheffing 507               224               -282             

Kwijtschelding en oninbaar 3.854          3.464          -390            
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inmiddels toegezegd de kosten op basis van nacalculatie te vergoeden en heeft hiervoor ook al 

bedragen gereserveerd. Het aantal meldingen voor Waterschap Vallei en Veluwe is vooralsnog 

beperkt (stand op 21 juni 2021; aantal vorderingen 403 met een openstaand bedrag exclusief 

kosten van afgerond € 0,05 miljoen.   

 

Oninbaar 

De kosten van oninbaarheid worden € 0,4 miljoen lager geprognosticeerd. Zoals ook al in de 

jaarrekening 2020 is aangegeven is het risicopercentage van oninbaarheid (structureel) verlaagd 

(van 0,58% naar 0,28%). In de oorspronkelijke begroting 2021 is nog uitgegaan van het hogere 

percentage.  

 

GBLT verwacht, vooral op de langere termijn, een toename van de oninbaarheid, met name door 

een toename in faillissementen. Mogelijk wordt het effect pas zichtbaar vanaf 2022. 
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6. Overige paragrafen 
 

6.1. Claims derden en risico’s  
 

Westdijk 

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. 

 

Het waterschap wil de schade en kosten verhalen op de aannemerscombinatie die de 

dijkversterking heeft uitgevoerd. Daarbij is het de vraag in hoeverre, de schade verhaald kan 

worden. De Westdijk was onderdeel van het project Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem 

die gefinancierd werd vanuit het HWBP-2 en het HWBP-programma. De kosten die verband houden 

met het opgetreden TGG-risico vallen voor 18/21 deel binnen de financieringsregeling van het 

HWBP-2 en voor 3/21 deel binnen de financieringsregeling van het HWBP. Het deel dat onder de 

financieringsregeling van het HWBP-2 valt is subsidiabel en voor dit deel is inmiddels een 

subsidiebeschikking ontvangen.  

 

Voor het gedeelte van de Westdijk dat onder de financieringsregeling van het HWBP valt betekent 

dit dat voor dit deel de geraamde meerkosten niet zondermeer onder de subsidieregeling vallen en 

voorziet de regeling in een hardheidsclausule. Waterschap Vallei en Veluwe heeft bij de 

programmadirectie HWBP een verzoek ingediend om de hardheidsclausule toe te passen. Het was 

reeds bekend dat er een reële kans bestond dat het waterschap, bij een formeel besluit over het 

niet toekennen van het beroep op de hardheidsclausule door het HWBP, een bedrag van naar 

verwachting van € 4,6 miljoen zelf dient te bekostigen. Dit bedrag is derhalve opgenomen in de 

begroting. Inmiddels heeft het waterschap hiervan inderdaad de bevestiging ontvangen.   

 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 

Vanuit Bestuursakkoord Water is jaarlijks circa € 200 miljoen toegezegd door de waterschappen 

aan het HWBP programma (50%; het Rijk betaalt de andere 50%). Deze 50% is verdeeld in een 

solidariteitsbijdrage door alle waterschappen (40%) en een projectgebonden aandeel (10%). 

Jaarlijks geven de waterschappen de ramingen voor de projecten door en wordt op basis hiervan 

de omvang van het projectgebonden aandeel bepaald, alsmede het restant wat via de 

solidariteitsbijdrage in rekening wordt gebracht. Als de daadwerkelijke realisatie van de projecten 

achterblijft bij de raming wordt achteraf het restant via naheffing op de solidariteitsbijdrage bij alle 

waterschappen in rekening gebracht.  
 

Het HWBP heeft aangegeven dat er voor 2021 afgestevend wordt op een onderbesteding van de 

projecten van tussen de € 100 miljoen - € 150 miljoen, wat betekent dat er tussen € 10 miljoen - 

€ 15 miljoen nageheven moet worden. Ons aandeel hierin bedraagt circa € 0,6 miljoen - € 1,0 

miljoen. Er wordt door het HWBP gekeken naar mitigerende maatregelen om dit effect te dempen. 

 

  



 
Titel  BURAP 2021 

    

 Pagina  44 van 44 

 
 

 

6.2. Belastingopbrengsten en corona 
In de begroting 2021 is rekening gehouden met de gevolgen van de coronamaatregelen. De 

opbrengst van de zuiveringsheffing voor bedrijven is voor 2021 lager ingeschat.  

 

GBLT is de gegevens aan het analyseren van de meterstanden die van het waterbedrijf zijn 

ontvangen. Als deze analyse gereed is kan een goede inschatting gemaakt worden van wat het 

daadwerkelijke effect is geweest op de vervuilingseenheden voor belastingjaar 2020 en daarmee 

ook wat voor het belastingjaar 2021 verwacht wordt. Uit een analyse van GBLT bij twee andere 

waterschappen is gebleken dat het bij het draaien van de proefkohieren voor 2020 van de 

machtigingsbedrijven het effect van de coronamaatregelen op de belastingopbrengsten neutraal is 

omdat er naast bedrijfstakken die minder water hebben verbruikt er ook bedrijfstakken zijn die 

juist meer water hebben verbruikt. Indien blijkt dat dit voor Waterschap Vallei en Veluwe ook van 

toepassing is, dan zal de belastingopbrengst voor 2020 en 2021 hoger uitvallen dan de huidige 

prognose en zal de belastingopbrengst voor zowel 2020 als 2021 ca. € 1,2 miljoen hoger uitvallen.  

 

Zodra GBLT de analyse heeft afgerond voor ons waterschap (naar verwachting in augustus) krijgen 

wij hier een terugkoppeling van. 

 

6.3. Treasury  
De treasurycommissie financierde in het eerste half jaar actief met kort geld. De reden hiervoor is 

met name de lage rente (negatief) van kasgeldleningen en ook het feit dat er geen kosten 

verbonden zijn aan het gebruiken van onze rekening-courantfaciliteit. Gemiddeld is ongeveer € 20 

miljoen gefinancierd met kasgeldleningen. De renteopbrengst bedraagt totaal ruim € 0,05 miljoen. 

 

De kasgeldlimiet is in 2021 in het eerste kwartaal licht overschreden. Dit is een bewuste keuze en 

heeft geen effect. 

 

In het eerste half jaar is een langlopende leningen aangetrokken. Bij de NWB is per 6 april 2021 

een langlopende lening aangetrokken van € 15 miljoen met een looptijd van 20 jaar, lineaire 

aflossing en een rentepercentage van 0,21%. Mede door het aantrekken van bovenstaande 

langlopende lening is er in mei kortstondig sprake geweest van schatkistbankieren. Er is hiervoor 

geen rentevergoeding aan het Ministerie betaald.  

 
6.4. Rechtmatigheid  
Conform planning is de rechtmatigheidsaudits op het proces personele lasten uitgevoerd. Het 

proces voldoet aan in- en externe regelgeving en is daarmee rechtmatig. In het proces inkoop is 

inzake inhuur derden bij één casus geconstateerd dat deze onrechtmatig is. Dit betekent een 

onrechtmatigheid van circa € 133.000. 

 


