
 

 

Voorstel 

1 Vaststellen van de jaarstukken 2020. 

2 Vormen van een bestemmingsreserve voor ‘opgaven watersysteem’ voor de duur 

van twee jaar. 

3 Vaststellen om het resultaat 2020 als volgt te bestemmen: 

a. aan de algemene reserve waterzuivering € 2.906.500 te onttrekken; 

b. aan de bestemmingsreserve baggeren waterlopen € 92.569 toe te voegen; 

c. aan de bestemmingsreserve ontvlechten waterstromen € 219.216 te 

onttrekken; 

d. aan de bestemmingsreserve opgaven watersysteem € 4.973.825 toe te voegen; 

e. aan de bestemmingsreserve tariefsegalisatie watersysteembeheer € 884.046 

toe te voegen; 

f. aan de bestemmingsreserve tariefsegalisatie zuiveringsbeheer € 1.337.669 toe 

te voegen. 

4 Vaststellen van de overschrijding van € 4,1 miljoen in het programma Wonen en 

Zuiveren vast te stellen conform artikel 9 van de organisatieverordening. 

5 Vaststellen van de overschrijding van € 1,4 miljoen op het krediet Zuidelijke 

Randmeren en Eem goed te keuren, conform artikel 9 van de 

organisatieverordening. 

6 Kennis te nemen van de kredietverstrekkingen in 2020 conform artikel 9 van de 

organisatieverordening. 

 

Inleiding 

Op grond van de Waterschapswet legt het college van dijkgraaf en heemraden 

verantwoording af aan het algemeen bestuur over de geleverde prestaties in relatie tot 

de eerdere (beleids-)voornemens en het daarvoor gevoerde financieel beheer. Deze 

verantwoording vindt plaats via het publieksjaarverslag, het jaarverslag en de 

jaarrekening (de jaarstukken).  
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De jaarstukken 2020 zijn conform de verslaggevingsvoorschriften voor waterschappen 

opgesteld. De hoofdlijnen van deze voorschriften zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van het 

Waterschapsbesluit.  

Het advies van de commissie en de reactie van het college zijn onderaan de adviesnota 

opgenomen.  

 

Een bijzonder jaar 

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest. In maart werden we geconfronteerd met de 

Covid-19 pandemie die tot dit moment onverminderd doorgaat en veel effect heeft op 

onze manier van werken, vergaderen en samenzijn. Dat geldt niet alleen voor ons maar 

voor al onze partners. Waterschapswerk behoort tot de vitale taken in de samenleving en 

dat is tijdens deze pandemie nogmaals gebleken en zelfs prominenter naar voren 

gekomen, in het bijzonder als het gaat om volksgezondheid in relatie tot waterzuivering. 

Onze taken zijn onverminderd en op prestatieniveau uitgevoerd zowel in de exploitatie 

als in de investeringsprojecten is veel werk verzet en conform afspraak gepresteerd. 

Tegelijk was het ook een klimatologisch bijzonder jaar met een derde droge zomer op rij 

en serieuze zorgen over zoetwaterbeschikbaarheid. 

  

Op basis van deze jaarrekening zien we dat de coronacrisis financieel ons ritme enigszins 

verstoord heeft. Financieel gezien zijn de gevolgen van corona vooral merkbaar in lagere 

opbrengsten zuiveringsheffing en de tijdelijk lagere uitgaven in de bedrijfsvoering 

gekoppeld aan het niet op kantoor werken en minder personeel hebben kunnen werven 

dan gewenst. Daarnaast is sprake van een aantal grote incidentele mee- en tegenvallers. 

De exacte financiële gevolgen voor de lange termijn voor ons waterschap zijn nog 

moeilijk in concrete cijfers te vangen. Dat maakt dat er nu nog geen structurele 

consequenties kunnen worden verbonden aan de resultaten van beide taakvelden 

waterzuivering en watersysteem. Wel zien wel in beide taakvelden relatief grote 

verschuivingen en even grote opgaven. Nu de aanpassing van het belastingstelsel om 

beperkte optimalisaties gaat, vraagt dit binnen het kader van onze financiële regelgeving 

nieuwe manieren van het bestemmen van middelen. Door deze nieuwe manier van 

resultaatbestemming kan worden tegemoet gekomen aan de bestuurlijke wens voor het 

hanteren van een zo vlak mogelijk tariefsverloop over de jaren heen. Dit vormt vooral 

gesprek door u bij behandeling van de voorjaarsbrief en te zijner tijd bij de begroting. In 

het nu te nemen besluit over het bestemmen van reserves doen wij u een eerste voorstel 

om binnen de taak watersysteem middelen te reserveren. 

 

In hoofdstuk 2 van de jaarstukken wordt teruggeblikt op de belangrijkste ontwikkelingen 

en is een samenvatting van de financiële resultaten opgenomen. 

 

Bestemmingsreserve opgaven watersysteem (beslispunt 2) 

Uit de voorliggende jaarstukken blijkt dat het resultaat van de taak watersysteem in 

2020 door verschillende oorzaken positiever is uitgevallen dan begroot. Het positieve 

resultaat valt normaliter voor een deel terug in de algemene reserve watersysteem en 

voor een deel in de tariefsegalisatiereserve watersysteem. Aangezien de algemene 

reserve watersysteem reeds voldoet aan de norm en de tariefsegalisatiereserve 
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watersysteem uitkomt in lijn met de begroting, stellen wij voor om deze middelen te 

reserveren voor grote (financiële) opgaven die wij voorzien binnen het watersysteem. 

Hiertoe stellen wij voor om een bestemmingsreserve “opgaven watersysteem” te vormen 

en deze te vullen met het positieve saldo uit de jaarrekening van € 4,9 miljoen. 

 

In de begroting 2021 hebben wij benoemd dat de grootste uitdaging voor dit jaar is om 

wendbaar te reageren op ontwikkelingen in onze omgeving en gericht te investeren. Om 

dit mogelijk te maken hebben we het principe van een ‘wendbare begroting’ 

geïntroduceerd: een begroting die ruimte biedt om gedurende het jaar bij te sturen op 

gekozen prioriteiten en waarin een deel van de middelen flexibel ingezet kunnen worden. 

Het doel daarvan is om sneller in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden en 

tijdig mee te kunnen bewegen met partners. Op dit moment zien wij drie ontwikkelingen 

die vanuit kerntaak en partnerschap vragen om een extra inzet of bijdrage vanuit ons 

waterschap om enerzijds koersvast onze (gezamenlijke) doelen te (blijven) realiseren en 

anderzijds om een versnelling te kunnen realiseren in prioritaire ontwikkelingen die 

benoemd zijn in de begroting 2021. Concreet gaat het over de financiering van de 

‘boeggolf HWBP’, het benutten van meekoppelkansen rondom stikstof en de ‘aanpak 

droogte’: 

• Ten aanzien van de boeggolf HWBP zijn mogelijk extra middelen nodig in de vorm 

van voorfinanciering van projecten of een verhoging van de solidariteitsbijdrage aan 

het HWBP om de waterveiligheidsopgave voor 2024 en 2025 te kunnen financieren. 

Op dit moment vinden de gesprekken hierover plaats en de verwachting is dat rond 

de zomer hiervoor een concreet voorstel wordt voorgelegd. 

• Rondom stikstof heeft het Rijk extra middelen uitgetrokken om de komende jaren 

stikstof te reduceren. De provincies zijn hierin de regisseurs en leiden het proces en 

het resultaat. Gelderland en Utrecht kiezen beiden een eigen route hierin. Met name 

de provincie Gelderland zet de komende 10 jaar in op integrale gebiedsgerichte 

aanpak in samenhang met woningbouw, landbouw, natuur en energietransitie. 

Hydrologisch systeemherstel is een enorm belangrijk item. Gezien de grote opgave 

voor de Veluwe betekent dit dat het waterschap handelingsperspectief nodig heeft 

om mee te kunnen doen als deze middelen worden toegekend. De gesprekken 

hierover worden momenteel gevoerd. De verwachting is dat dit in de komende 

maanden leidt tot een concrete vraag van de provincie aan ons hoe en met welke 

middelen wij mee kunnen doen. 

• Ten aanzien van de droogte aanpak verwachten we voor het programma Kactus de  

komende maanden meer inzicht te krijgen in de benodigde middelen om versneld 

over te gaan tot uitvoering.  

 

Hoewel de exacte (financiële) omvang van de geschetste ontwikkelingen nu nog 

onvoldoende concreet is, en waarschijnlijk meer vraagt dan het huidige overschot uit de 

jaarrekening, voorzien wij dat de inzet van ‘wisselgeld’ zoals verwoord in hoofdstuk 3 van 

de begroting 2021 zal leiden tot zeer scherpe prioritering in doelen en ambities of in een 

verhoogde lastendruk. Het vormen van een tijdelijke bestemmingsreserve ‘opgaven 

watersysteem’ voor de duur van twee jaar biedt de mogelijkheid om ruimte te creëren 

voor een goede afweging bij de voorjaarsbrief over deze ontwikkelingen én om 
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fluctuaties in het tarief en de begroting zoveel mogelijk te voorkomen.  

 

Concreet betekent dit dat dit ons in de aanloop naar de voorjaarsbrief en de begroting 

2022 o.a. ruimte geeft om de effecten van de boeggolf HWBP op onze financiën meer 

concreet in kaart te brengen en gesprekken met de provincies te voeren over 

meekoppelkansen bij de stikstofaanpak en dit uit te werken in uitvoeringsplannen voor 

de begroting 2022. Mocht blijken dat de tijdelijk gereserveerde middelen niet (volledig) 

benut hoeven worden, dan stellen we voor dat de (resterende) middelen alsnog vrij te 

laten vallen naar de tariefsegalisatiereserve bij de begroting 2024.  

  

Voorgesteld wordt om de bestemmingsreserve te vullen met in totaal € 4,9 miljoen 

bestaande uit: 

• incidentele meevallers ad € 1,7 miljoen (zie paragraaf 4.2 van de jaarstukken). De 

huidige afspraken zijn dat het saldo van incidentele mee- en tegenvallers wordt 

toegevoegd of onttrokken aan de algemene reserves. Op basis van het huidige saldo 

van de algemene reserve watersysteembeheer voldoet het weerstandsvermogen al 

aan de bestuurlijk vastgestelde norm van 2.  

• een bedrag ad € 3,2 miljoen. Het huidige beleid is dat het restant van het resultaat 

na bestemming van de overige reserves wordt toegevoegd of onttrokken aan de 

bestemmingsreserves tariefsegalisatie. Dat leidt ertoe dat het saldo voor 

watersysteembeheer per 1 januari 2021 € 3,5 miljoen hoger zou zijn dan het begrote 

saldo. Rekening houdend met de doorschuif van het budget watersparen ad € 0,3 

miljoen naar 2021, resteert € 3,2 miljoen ten opzichte van het begrote saldo per 1 

januari 2021. 

 

Toevoegingen en onttrekkingen aan bestemmingsreserves zijn voorbehouden aan het 

algemeen bestuur.  

 

Bestemming resultaat (beslispunt 3) 

De bestemming van het resultaat is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. Het 

werkelijk resultaat over 2020 komt uit op een tekort van € 4,1 miljoen. Een positieve 

afwijking ten opzichte van de Burap van € 4,2 miljoen. Aanvullend op de gewijzigde 

begroting (Burap) dient daarom nog een besluit te worden genomen over het ‘nog te 

bestemmen resultaat’ ad € 4,2 miljoen. Uitgangspunt daarbij is het eerder vastgestelde 

beleid van het algemeen bestuur m.b.t. de algemene en bestemmingsreserves. 

Afwijkend van dit beleid is de toevoeging aan de bestemmingsreserve opgaven 

watersysteembeheer (zie beslispunt 2). In lijn met het besluit van het algemeen bestuur 

van 21 februari 2018 om de incidentele meevallers en tegenvallers (onder voorwaarden) 

toe te voegen of te onttrekken aan de algemene reserves, wordt voorgesteld het saldo 

van mee- en tegenvallers van zuiveringsbeheer (zie paragraaf 4.2 van de jaarstukken) te 

onttrekken aan de algemene reserves. Als gevolg hiervan komt het weerstandsvermogen 

van zuiveringsbeheer onder de norm uit. In komende jaren zullen incidentele meevallers 

toegevoegd worden aan het weerstandsvermogen. Mocht het saldo van incidentele mee- 

en tegenvallers onvoldoende zijn om op de bestuurlijk vastgestelde norm uit te komen, 
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dan zal aan het algemeen bestuur een separaat voorstel worden gedaan hoe de 

algemene reserve aan te vullen. 

 

Samengevat wordt voorgesteld wordt om het resultaat van € 4,2 miljoen als volgt te 

bestemmen (voor een toelichting zie paragraaf 5.1.9 van de jaarstukken): 

• aan de algemene reserve waterzuivering € 2.906.500 te onttrekken; 

• aan de bestemmingsreserve baggeren waterlopen € 92.569 toe te voegen; 

• aan de bestemmingsreserve ontvlechten waterstromen € 219.216 te onttrekken; 

• aan de bestemmingsreserve opgaven watersysteembeheer € 4.973.825 toe te 

voegen; 

• aan de bestemmingsreserve tariefsegalisatie watersysteembeheer € 884.046 toe te 

voegen; en 

• aan de bestemmingsreserve tariefsegalisatie zuiveringsbeheer € 1.337.669 toe te 

voegen. 

 

Vaststellen overschrijding netto kosten door algemeen bestuur  (beslispunt 4) 

In 2020 heeft het college van d&h de netto kosten van programma Wonen en Zuiveren 

met € 4,1 miljoen overschreden (ten opzichte van de BURAP). Deze overschrijding dient 

volgens artikel 9 van de organisatieverordening alsnog door het algemeen bestuur te 

worden vastgesteld. 

De overschrijding wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de extra toevoeging aan 

de voorziening voor oninbaarheid voor de verstrekte leningen aan de Bio Energiecentrale 

Harderwijk (BECH). De hieraan ten grondslag liggende prognoses zijn bekend geworden 

na afloop van het kalenderjaar. 

 

Vaststellen kredieten door algemeen bestuur (beslispunt 5) 

Volgens artikel 9 van de organisatieverordening is het college van d&h gemandateerd om 

door het algemeen bestuur verstrekte netto kredieten te overschrijden met € 0,5 

miljoen. 

Op basis van de huidige prognose valt het netto krediet van project Zuidelijke 

Randmeren en Eem hoger uit en dient deze overschrijding alsnog door het algemeen 

bestuur te worden vastgesteld. 

 
Naam project Netto krediet 

31.12.2020 
Prognose 

netto 
krediet 

Verschil tov netto 
krediet 

  € € €  

Zuidelijke Randmeren en Eem           130.000  1.500.000               1.370.000  

 

Het project Zuidelijke Randmeren en Eem is binnen het bruto krediet gebleven. Echter de 

eigen bijdrage (netto krediet) is hoger dan het verstrekte krediet (prognose is nu € 1,5 

miljoen waar het krediet uitging van € 0,1 miljoen). De eigen bijdrage op dit project 

bestaat uit de toetsing (€ 0,7 miljoen), dat is een wettelijke waterschapstaak. Daarnaast 

betalen we 2,26% van de koepelkosten zelf, dit zijn kosten zoals grondverwerving, 

projectmanagement, kabels en leidingen (€ 0,5 miljoen). Tenslotte is er in het 

dijkverbeteringsproject Grebbeliniedijk  ter plaatse van de huidige locatie van het 
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verenigingsgebouw van roeivereniging Hemus de oude Grebbeliniedijk verlegd. Hierdoor 

werd nieuwbouw van een verenigingsgebouw aan de Eem mogelijk. Het HWBP 

subsidieert de extra verbeterde dijklengte niet, omdat zij uitgingen van de voormalige, 

oorspronkelijke dijklengte zonder dijkverlegging (€ 0,3 miljoen). 

 

Melding kredieten aan algemeen bestuur (beslispunt 6) 

Melding niet in de begroting opgenomen projecten 

Het college van d&h is door het algemeen bestuur gemandateerd om kredieten 

beschikbaar te stellen (tot een maximum van € 2 miljoen bruto per project) voor 

projecten die niet in de begroting 2020 zijn opgenomen. Hiervan dient melding achteraf 

plaats te vinden aan het algemeen bestuur: 

Naam project Krediet 
31.12.2020 

Totaal 
begroting  

2020 

In 2020 boven 
de begroting 

verstrekt 

  € € €  

Calamiteit Zijdewetering de Klomp           244.000  0               244.000  

Afronding Zuidpolder            62.500  0                62.500  

Onderhoudsbermen Noordelijke Randmeerdijk           250.000  0               250.000  

 

Calamiteit Zijdewetering de Klomp 

Bij het vervangen van de damwand in de Zijdewetering (De Klomp) ging het in de 

beginfase om een stuk houten damwand. Na sonderingen kwam het expertadvies voor 

een stalen constructie. De totale kosten kwamen hierdoor voorbij de investeringsgrens 

(vanaf € 100.000 wordt als investering geactiveerd). 

 

Onderhoudsbermen Noordelijke Randmeerdijk 

Vanuit synergie is ervoor gekozen om, samen met de waterveiligheidsopgave voor de 

Noordelijke Randmeerdijk, een opgave voor onderhoudsbermen te doen waarmee meer 

efficiëntie wordt bereikt. Deze was als zodanig niet begroot. 

 

Melding overschrijding in begroting opgenomen reguliere investeringen tot € 1,5 miljoen 

Volgens artikel 9 van de organisatieverordening is het college van d&h gemandateerd om 

begrote investeringsuitgaven kleiner dan 1,5 miljoen bruto te overschrijden en de 

begrote investeringsinkomsten te onderschrijden tot een maximale bruto investering van 

€ 2,0 miljoen, zonder toestemming vooraf van het algemeen bestuur, indien deze 

mutaties passen binnen het vastgestelde beleid, de afgesproken doelen en resultaten. 

Een dergelijk feit wordt achteraf aan het algemeen bestuur gerapporteerd. 

 
Naam project Krediet 

31.12.2020 
Totaal 

begroting  
2020 

In 2020 boven 
de begroting 

verstrekt 

  € € €  

 KRW Puttenerbeek te Elburg           265.000      178.345                 86.655  

 KRW Grift Apeldoorn-Heerde           863.000      334.453                528.547  

 KRW Grift Apeldoorn-Heerde Grond            95.000        50.000                 45.000  

 Beschoeiing Eem 2019 en 2020           521.000      420.000                101.000  

 Rioolgemaal Garderen           410.000      375.000                 35.000  
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 Blowers rwzi Veenendaal           203.279      200.000                   3.279  

 VKV RWZI Amersfoort           390.000      370.000                 20.000  

 Riooltransportleiding Soesterberg        1.255.000    1.253.206                   1.794  

 Vervanging Transportleiding Eerbeek           993.000      985.448                   7.552  

 Harderwijk Aanpassen zandkar           832.775      650.000                182.775  

 

KRW Grift Apeldoorn-Heerde  

De werkzaamheden die uitgevoerd worden voor een energiemaatschappij veroorzaken 

zowel hogere uitgaven als inkomsten, maar zullen netto tegen elkaar wegvallen. 

Waterschap en energiemaatschappij hebben beiden de uitdrukkelijke intentie en het 

belang om de samenwerking tot stand te laten komen. Na het tot stand komen van de 

begroting 2020 ontstond door afronding van het ontwerp meer duidelijkheid over de 

precies benodigde maatregelen en daarbij behorende kosten. Door de actuele 

beverproblematiek zijn aanvullende maatregelen opgenomen in het ontwerp, die hebben 

geleid tot een hogere raming. In totaal stijgt het netto krediet met € 93.000. 

 

Beschoeiing Eem 2019 en 2020 

De provincie schiet alle werkzaamheden voor en de partners betalen een jaarlijks 

voorschot. Bij de eindafrekeningen worden de extra werkzaamheden die door de 

aannemer tijdens het werk zijn uitgevoerd met de partners afgerekend.   

 

Harderwijk Aanpassen zandkar 

In het krediet is een risicoreservering opgenomen van € 100.000 in geval dat de huidige 

maatregelen onvoldoende zijn om het scheef lopen van de zandkar tegen te gaan. Deze 

was niet in de begroting opgenomen. 

 

Melding overschrijding verstrekte netto kredieten tot maximaal € 0,5 miljoen 

Volgens artikel 9 van de organisatieverordening is het college van d&h gemandateerd om 

door het algemeen bestuur verstrekte netto kredieten te overschrijden tot een maximum 

van € 0,5 miljoen, zonder toestemming vooraf van het algemeen bestuur, indien deze 

mutaties passen binnen het vastgestelde beleid, de afgesproken doelen en resultaten. 

Een dergelijk feit wordt achteraf aan het algemeen bestuur gerapporteerd. 

 

Naam project Netto Krediet 

31.12.2019 

Krediet 

aanvraag 

2020 

Netto Krediet 

31.12.2020 

  € € €  

 Omzet Amersfoort Energiefabriek      11.868.500      199.000           12.067.500  

 Verbetering Waterkering 5e&6e pand AK PF           618.555        18.000                636.555  

 Optimalisatie Omzet Amersfoort        1.680.000        45.000             1.725.000  

 

 

Omzet Amersfoort en optimalisatie 

Aanvullende uitvoeringskredieten van € 199.000 voor het project Omzet Amersfoort 

Energiefabriek (C8973) en € 45.000 voor het project Optimalisatie Omzet Amersfoort 
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(P8973B) om in het verleden teveel verrekende BTW terug te betalen. Deze naheffing 

van de Belastingdienst is ondertussen opgelegd en terugbetaald. 

 

Accountantsverslag 

De accountantscontrole is afgerond en de eindbespreking heeft plaatsgevonden op 12 

maart waarbij ook het accountantsverslag is besproken. De accountant heeft aangegeven 

dat het waterschap er financieel goed voorstaat, dat de interne beheersing van goed 

niveau is en dat de jaarafsluiting (en de controle daarop) goed is verlopen. Ter 

kennisgeving is het accountantsverslag bijgevoegd. Inmiddels zijn afspraken gemaakt 

over het opvolgen van de geconstateerde bevindingen. 

 

Vervolg 

De jaarstukken worden vanaf 22 april 14 dagen ter inzage gelegd. Naast de jaarstukken 

wordt informatie gegeven over het jaar 2020 door middel van het digitaal 

publieksjaarverslag dat tegelijkertijd verschijnt (zal ten tijde van de vergadering online 

beschikbaar zijn).  

 

Advies commissie 

De jaarstukken worden met veel complimenten ontvangen, na de technische vragen en 

de bestuurlijke vragenronde en bijbehorende verduidelijkende antwoorden en 

toelichtingen is de conclusie dat het algemeen bestuur tevreden is met de inhoud en blij 

is met de toezegging om de BECH en de slibstrategie nog een keer separaat te bespreken 

na de zomer. Binnen het algemeen bestuur leven verschillende opvattingen over de 

vormgeving en doel een tijdelijke reserve. Het college van d&h wordt geadviseerd deze 

optie nog eens te beschouwen en met alternatieven te komen in het voorstel voor het 

algemeen bestuur voor de vergadering van 10 mei. Verder is er vanuit het college van 

d&h de toezegging gedaan om te bekijken hoe er volgend jaar meer diversiteit in de 

verhalen van het publieksjaarverslag gebracht kan worden en wordt bekeken of er dit 

jaar “facts and figures” opgenomen kunnen worden. 

 

De jaarrekening kan met inachtneming van bovenstaand advies met positieve intenties 

als bespreekstuk aangeboden worden aan het algemeen bestuur ter besluitvorming. 

 

Reactie college van d&h op advies commissie   

Met betrekking tot de bestemmingsreserve watersysteem herkent het college de 

uitgewisselde standpunten, overwegingen en adviezen. In die zin is er geen verschil van 

inzicht tussen het college en de commissieleden. Het is niet de bedoeling structureel een 

nieuw fenomeen bestemmingsreserve voor een taak in te richten. De tariefsontwikkeling 

in het watersysteem is echter al jarenlang een fragiel proces waarbij 

tariefsschommelingen en vooral ontwikkelingen met stijgingen boven de 5% ongewenst 

zijn. We roepen in herinnering de gesprekken rondom het wegenarrest. In het 

watersysteem is nu sprake van een incidentele meevaller in een bijzonder jaar. We weten 

dat er een grote opgave voor ons ligt waarbij de droogte-aanpak de meest urgente is. 

Het is voor het college nu nog te vroeg dit geld concreet te labelen aan projecten en wil 

deze schijn ook niet wekken. We doen dit met elkaar en transparant. Terecht geven de 
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commissieleden aan dat er nu nog te weinig zicht is op de bestemming van deze 

middelen. En de bestemming is tegelijk het primaat van het algemeen bestuur. Het 

college hoopt in dit najaar of begin volgend jaar in samenspraak met partners en in het 

bijzonder de provincie Gelderland een concrete aanpak voor de droogte en herstel 

robuust watersysteem te hebben. Voorgesteld wordt om dan ook met het algemeen 

bestuur over de definitieve bestemming van deze incidentele meevaller te praten. 

Waarbij er overigens mogelijk meer middelen nodig zijn dan de nu beschikbare middelen. 

Mocht het algemeen bestuur de bestemming van deze middelen dan niet willen benutten 

dan vloeien de middelen alsnog naar de algemene reserves danwel naar de 

tariefsegalisatiereserve. Het college vindt het niet wenselijk nu op korte termijn eenmalig 

een tariefsdemping door te voeren en daarna een sterke stijging te moeten voorstellen 

en streeft conform wens van het algemeen bestuur naar een zo vlak mogelijke 

tariefsontwikkeling. Echter zoals eerder aangeven is dit met alle opgaven voor ons een 

fragiel proces. 

 

In het publieksjaarverslag zullen 2 pagina’s met facts en figures worden toegevoegd. De 

opgemaakte versie zal online beschikbaar zijn ten tijde van de AB vergadering. 
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