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1 Inleiding/Samenvatting 
 
In de Programmabegroting 2020 zijn de doelen voor 2020 opgenomen inclusief 
de indicatoren om de realisatie van de doelen te kunnen meten. Indien bijstelling 
of bijsturing noodzakelijk is, kan dit plaatsvinden via de Burap. Bijstellingen zijn 
mogelijk in beleid, doelstellingen en financiën. Financiële afwijkingen worden 
alleen toegelicht indien ze groter zijn dan € 0,1 miljoen. In voorliggende Burap 
zijn de realisatiecijfers (baten en lasten) en de genomen bestuurlijke besluiten tot 
en met juli 2020 verwerkt. De maandelijkse bestuursrapportage (dashboard) 
welke de voortgang over de opgave 2020 toelicht wordt iedere maand aan het 

bestuur verstrekt (peildatum 15e van iedere maand). Hierdoor wijkt de Burap 
(peildatum 31/7/2020) qua realisatiecijfers af van de voortgangsrapportage. Het 
moment waarop de cijfers worden vastgezet is verschillend. 
 
Voor alle programma’s heeft een bijstelling van de kapitaallasten 
plaatsgevonden. Het renteomslagpercentage is geactualiseerd op 2,37% (was: 
2,56%). 
 

 

1.1 Stand van zaken inhoudelijke speerpunten 
 
In de Programmabegroting 2020 is per programma een korte samenvatting 
gegeven van de inzet en de speerpunten voor 2020. In onderstaande tabel staat 
de actuele stand van zaken per programma: 

 
 
 
 

 

Programma Samenvatting 2020 Stand van zaken 

Huis op Orde Er wordt een forse inhaalslag gemaakt om achterstanden in onderhoud 
weg te werken en verouderde installaties te renoveren en te vervangen. 
Dat is nodig, omdat anders problemen doorgeschoven worden, met als 
gevolg meer risico op storingen en uitval.  
Bij de verschillende programma’s worden de benodigde activiteiten 
concreet gemaakt. 

De activiteiten voortvloeiende uit Huis op orde zijn door vertaald naar 
programma specifieke maatregelen en vastgelegd in de 
programmabegroting. 
 
Met behulp van een dashboard wordt maandelijks gestuurd en door 
het bestuur vinger aan de pols gehouden voor wat betreft de 
voortgang en actuele stand van zaken. 

Maat op klimaat Het doel van Maat op Klimaat is dat door het waterschap ingespeeld 
wordt op zowel de (versnelde) veranderingen van het klimaat maar ook 
de maatschappelijke veranderingen.  
 
De speerpunten voor 2020 zijn: 
- Op basis van de uitgevoerde stresstesten voeren van risicodialogen 

om de knelpunten voor wateroverlast, droogte, hitte en de gevolgen 
bij overstromingen te bepalen. 

- Invulling geven aan de energiestrategie van het waterschap. 
- Doorvertaling van de routekaart Circulair en Duurzaam naar - 

maatregelen. 

De speerpunten ten behoeve van Maat op klimaat worden toegelicht 
onder de verschillende ambities. 



4 I    Burap 2020 
 

Programma Samenvatting 2020 Stand van zaken 

Waterveiligheid Het doel van het programma Waterveiligheid is het beschermen van de 
Zuid-Hollandse eilanden tegen overstromingen. Via de meerlaagse 
veiligheidsbenadering (preventie, ruimtelijke inrichting en 
crisisbeheersing) wordt hieraan invulling gegeven. 
 
De speerpunten voor 2020 zijn: 
- Uitvoeren van de (voor)verkenning van twee projecten uit het 

(nieuwe) hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 
- Uitvoeren van de eerste beoordelingsronde voor de primaire 

waterkeringen. 
- Uitvoeren van de verbeteragenda zorgplicht naar aanleiding van de 

eerste formele audit door de Inspectie van Leefomgeving en 
Transport (ILT) over de wijze waarop de zorgplicht voor de primaire 
waterkeringen ingericht is en uitgevoerd wordt. 

- Herinrichting van de dijkbewakingsorganisatie. 

Stand van zaken ten aanzien van de speerpunten 2020: 
- De twee projecten uit het HWBP verlopen volgens planning. Voor 

het project 'Zettingsvloeiing V3T' is de subsidie door het HWBP 
voor de verkennings- en planfase verleend en zijn de 
werkzaamheden in dit kader opgestart. Voor het project 
'Geervliet-Heenvliet 20-3' is de voorverkenningsfase afgerond en is 
de subsidieaanvraag voor de verkenningsfase in voorbereiding. 

- De eerste beoordelingsronde voor de primaire waterkeringen 
verloopt volgens planning. 

- De acties uit de verbeteragenda voor de zorgplicht worden 
uitgevoerd. Begin 2020 heeft de ILT een herinspectie uitgevoerd bij 
WSHD. Deze herinspectie is positief verlopen, waarmee de ILT 
heeft besloten de inspectie af te sluiten. 

- De herinrichting van de dijkbewakingsorganisatie heeft vanwege 
de Corona-uitbraak vertraging opgelopen. De huidige verwachting 
is dat in het eerste kwartaal 2021 gestart wordt met de herziening 
van het Calamiteitenbestrijdingsplan Waterkeringen, inclusief 
herinrichting dijkbewakingsorganisatie.  

 

Water Het doel van het programma Water is het realiseren en in stand houden 
van een regionaal watersysteem waarvan de inrichting op orde is, dat 
voldoende robuust is om de gevolgen van de klimaatverandering op te 
kunnen vangen en waarmee de verschillende gebruiksfuncties zo goed 
mogelijk bediend kunnen worden. 
  
De speerpunten voor 2020 zijn: 
- Focussen op assets in beeld en op orde brengen (voorstel Huis op 

Orde). 
- Invulling geven aan de Wateropgave: doelbepaling en vertaling van 

de nieuwe beoordeling naar benodigde maatregelen t.b.v. het 
Waterbeheerprogramma 2022-2027 (WBP).  

- Vertaling van maatregelen om de vastgestelde voorzieningenniveaus 
zoetwater te kunnen faciliteren t.b.v. het WBP 

- Invulling geven aan de KRW-opgaven, uitvoering van reeds geplande 
maatregelen. 

Stand van zaken ten aanzien van de speerpunten 2020: 
- In de eerste helft van het jaar zijn alle geplande duiker inspecties 

uitgevoerd om zo een beter beeld te krijgen van de technische 
staat en onderhouds- c.q. vervangingsopgave. Daarnaast is een 
groep objecten waarvan onvoldoende gegevens bekend waren 
buiten ingemeten en zijn de gegevens in de systemen geborgd. Op 
deze manier komen de assets steeds beter in zicht. De geplande 
vervangingen van duikers en stuwen vanuit Huis op Orde 
zijn/worden afgerond.  

- Het opstellen van het Waterbeheerprogramma is gestart. Voor de 
zomer is de VV in 3 informatieve VV's meegenomen in dit proces. 

 In februari heeft de bestuurlijke vaststelling plaatsgevonden van 
de wateropgave en de bijbehorende kaders en uitgangspunten. Zo 
is vastgesteld dat we ons watersysteem op orde maken voor 
klimaat 2050. Momenteel wordt gewerkt aan een vertaalslag naar 
maatregelen. De uitwerking naar maatregelen is een proces dat de 
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Programma Samenvatting 2020 Stand van zaken 

- Invulling geven aan de KRW-opgaven: doelbepaling en vertaling van 
de analyse naar maatregelen voor het Stroomgebiedsbeheerplan 3 
en het WBP. 

 
 

komende jaren zal lopen. Gedurende dit proces wordt ook actief 
de samenwerking gezocht met gemeenten en andere 
omgevingspartijen, om samen invulling te geven aan de 
wateropgave. 

- Bepalen van maatregelen om de vastgestelde 
voorzieningenniveaus te kunnen faciliteren komt in 2020 nog een 
stap te vroeg. De voorzieningenniveaus zijn nog niet vastgesteld. 
Daarvoor is eerst nader onderzoek nodig, zoals genoemd onder de 
inhoudelijke toelichting. 

- De reeds geplande KRW-maatregelen zijn in het proces om te 
komen tot een nieuw Stroomgebiedsbeheersplan beoordeeld op 
nut en noodzaak. Gedurende 2020 en 2021 wordt gewerkt aan de 
realisatie van de maatregelen. Zo is de ontwikkeling van 
Onderhoudsconcepten voor de KRW waterlichamen in het derde 
kwartaal gestart.  

- Het proces om te komen tot een nieuw 
Stroomgebiedsbeheersplan loopt op schema. In juni is de VV in 
een informatieve VV meegenomen in dit proces. 

 
 Aanvullend op de speerpunten uit de programmabegroting is een 

proces gestart om te komen tot nieuwe doelstellingen voor 
regulier water als toevoeging op de doelen voor de KRW 
waterlichamen. 

Waterketen Het doel van het programma Waterketen is zorgen voor een doelmatige 
en duurzame bouw en exploitatie van zuiveringstechnische werken 
(transport, zuiveren van afvalwater en slibverwerking) binnen de 
wettelijke eisen en bepalingen, nu en in de toekomst. Hiervoor 
wordt effectief samen gewerkt met gemeenten en 
drinkwaterbedrijven. 

 
De speerpunten voor 2020 zijn: 
- In gang zetten van de acties om van correctief naar preventief 

onderhoud te gaan (vanuit Huis op Orde). 
- Uitvoeren van de Asset Lifecycle Management (ALM)-studies 

Heenvliet, Hellevoetsluis, Dokhaven en Dordrecht. 

Stand van zaken ten aanzien van de speerpunten 2020: 
- Vanuit Huis op Orde is in 2019 een trendbreuk ingezet met de 

wijze van werken t.o.v. de afgelopen jaren. Er wordt nadrukkelijker 
ingezet op het sturen op opgave en activiteiten. Door het 
beschikbaar stellen van extra onderhoudsbudget wordt meer werk 
verzet dan voorgaande jaren. Veel vervolgwerk uit inspecties en 
het oplossen van storingen kan nu hierdoor adequaat aangepakt 
worden. Dit draagt positief bij aan de betrouwbaarheid van de 
installaties.  

 Met de invulling van de extra formatie kan op termijn verdere 
verbetering van de realisatie van het onderhoud in gang gezet 
worden. Overall lijken de eerste voorzichtige tekenen van 
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Programma Samenvatting 2020 Stand van zaken 

- Uitwerking en programmering van ALM-maatregelen (o.a. potentiële 
investeringen) o.b.v. de in 2019 gekozen voorkeursvariant voor de 5 
zuiveringskringen op Goeree-Overflakkee en de zuiveringskring 
Spijkenisse. 

- Gefaseerde implementatie van het Strategisch Onderhoudsplan 
(SOP). Concreet; vertaling en uitwerking van de (in 2019) 
geactualiseerde onderhoudsconcepten (OHC’s) in 
MeerjarenOnderhoudsProgramma’s (MOP) voor minimaal 10 
zuiveringskringen. 

- Vertaling en uitwerking van de (in 2019) uitgevoerde 
Slibstrategiestudie WSHD. 

- Implementatie en uitvoering van de Waterketen-specifieke stappen 
voortkomend uit het Beslisdocument Veiligheid en Programmaplan 
Veiligheid. 

 

ombuiging van correctief naar preventief onderhoud zich voor te 
doen. 

- Begin 2020 is gestart met de ALM-studies voor de 4 
zuiveringskringen Dokhaven, Dordrecht, Hellevoetsluis en 
Heenvliet met een doorlooptijd van circa twee jaar. De afronding is 
voorzien eind 2021.  

- Op basis van de door de VV vastgestelde ALM-voorkeursvariant 
sept-2019 is het MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP) 
opgesteld. Een eerste uitwerking van de 
meerjareninvesteringsprognose is opgevoerd in de 
meerjarenbegroting 2021 en verder. 

- Het in 2019 gestarte meerjarige actualisatietraject is in 2020 
verder opgepakt. Door een bijgestelde aanpak en prioritering 
zullen in 2020 niet 10 maar 5 MOP’s gereed komen. De overige 15 
volgen in 2021-2022.  

- De haalbaarheidsstudie voor een slibgisting op rwzi Dordrecht is 
vertraagd opgestart als gevolg van personeelsverloop en Corona. 
De haalbaarheidsstudie om een deel van het zuiveringsslib extern 
te vergisten is ook als gevolg van Corona vertraagd.   

- Het onderwerp veiligheid wordt WSHD breed opgepakt. 
Organisatie breed en dus ook in de Waterketen wordt de 
bewustwording over veiligheid vergroot. Dit uit zich op 
verschillende terreinen: Serious Gaming, wekelijks bespreekpunt in  
werkoverleggen en het uitvoeren van werkzaamheden die de 
veiligheid vergroten/ borgen.  

 

Wegen Het doel van het programma Wegen is het bieden van voldoende 
veiligheid op de wegen en een goede bereikbaarheid van het 
beheergebied, door een juiste afstemming tussen het gebruik, de functie 
en de inrichting van wegen.  
 
De speerpunten voor 2020 zijn: 
- Duurzaam Veilige inrichting van wegen conform het 

Wegenbeheerprogramma. 
- Uitvoeren van het (groot) onderhoud aan wegen. 

Stand van zaken ten aanzien van de speerpunten 2020: 
- Duurzaam Veilige inrichting: Vaak in combinatie met groot 

onderhoud maar ook als 'losse opgave' worden de wegen steeds 
meer duurzaam veilig ingericht. Van deze gecombineerde opgaven 
zijn een aantal in de voortgang gestagneerd, veelal als gevolg van 
de Corona-invloeden. Het hiervoor bestemde Duurzaam Veilig 
Inrichten krediet is al deels gebruikt, een deel schuift door naar 
2021. 
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Programma Samenvatting 2020 Stand van zaken 

- Op orde brengen van het bomenonderhoud. - Het uitvoeren van het groot onderhoud loopt op schema. Van de 
eerder vrijgemaakte kredieten is het grootste deel reeds 
uitgevoerd of in voorbereiding. Een aantal wegen kent een 
beperkte overschrijding, anderen een onderschrijding. Van een 
aantal wegen is duidelijk geworden dat deze niet in 2020 tot 
uitvoering komen. Hiervoor zijn reeds andere werken in 
voorbereiding genomen. Per saldo is het huidige beeld is dat de 
beschikbare budgetten volledig worden benut. 

- Sinds mei 2020 is een assetteam Groen gestart. Deze hebben 
onder andere de opgave voor het boomonderhoud opgepakt en is 
gestart met het op orde brengen van het boombeheer. Tevens is in 
2020 de in voorgaande jaren ontstane snoeiachterstand voor een 
groot deel ingelopen. En vanuit het tijdelijk handelingskader groen 
is voldaan aan de daarin genoemde herplantplicht. 

Bestuur en 
organisatie 

De bestuurlijke speerpunten zijn vastgesteld in het Bestuursprogramma 
2019-2023 en de organisatie is daarop afgestemd.  
 
Voor 2020 zijn de speerpunten:  
- Zorgen dat de basis op orde komt. 
- Het versterken van de externe samenwerking. 
- Het optimaliseren van de interne samenwerking. 
- Het versterken van het bestuurlijke proces. 
 
Binnen het programma Bestuur en Organisatie wordt specifiek aandacht 
gegeven aan de communicatie (extern en intern), de interactie met de 
omgeving (o.a. onderwijs, mede-overheden, buitenland), de 
implementatie van de Omgevingswet en de verdere professionalisering 
van de calamiteitenzorg. 

Binnen het programma Bestuur en Organisatie zijn verschillende 
speerpunten benoemd: 
1)  Uitvoeren van het Bestuursprogramma: in de periode van half april 

tot aan het zomerreces zijn ruim 30 digitale vergaderingen en 
bijeenkomsten met de VV geweest. Hierbij is de uitvoering van het 
Bestuursprogramma zoveel mogelijk conform planning opgepakt, 
zoals Waterwerken, Kaderbrief, Waterbeheerprogramma en 
Kostentoedelingsverordening. Enkele zaken zijn vertraagd en 
worden na de zomer opgepakt, zoals Bestuurlijke Integriteit, 
transitie wegen en de bedrijfswaarden/veiligheid/asset 
management. 

2)  Uitvoeren communicatie- en educatieplan: In deze 
bestuursperiode is de website vernieuwd en verder 
doorontwikkeld. Social media worden intensiever ingezet met een 
focus op interactie. Inzet op interactie betekent ook een plicht tot 
reactie. Als eerste stap wordt ‘webcare’ opgezet in samenwerking 
met het KCC (Klant Contact Centrum). We segmenteren onze 
stakeholders en hebben concrete doelen zodat verwachtingen 
overtroffen worden (top 5 stakeholders). Daarnaast ondersteunt 
communicatie de focus op de educatie voor voortgezet en hoger 
onderwijs gecontinueerd vanuit het educatie-beleidsplan ‘Boeien 



8 I    Burap 2020 
 

Programma Samenvatting 2020 Stand van zaken 

en beklijven’. De basis hiervoor kan nu verder uitgebouwd worden 
door het verbinden van de concrete opgaven vanuit het 
waterschap (technisch-inhoudelijk en arbeidsmarkt) met de 
leefwereld van de leerlingen en studenten.  

 Onze omgeving is verbonden met het waterschap, ze kennen en 
herkennen ons doordat we successen delen en verhalen vertellen.  

 Het opstellen van het educatieplan is vertraagd vanwege 
personele invulling medio dit jaar. Definitieve oplevering van het 
educatieplan is met een half jaar doorgeschoven.   

3)  Uitvoeren Uitvoeringsprogramma Handhaving: het 
uitvoeringsprogramma handhaving loopt op enkele onderdelen 
achter op de planning omdat fysieke controles niet mogelijk 
waren. 

4)  Uitvoeren Buitenlandbeleid: Door de Corona pandemie is het 
internationale reizen geheel stilgevallen. Missies naar Ethiopië of 
Zuid-Afrika in het kader van de Blue Deal zijn uitgesteld/afgelast. 
Daarvoor in de plaats wordt gebruik gemaakt van digitale 
vergadermogelijkheden. Zo is onlangs een eerste 'virtuele missie' 
met de Zuid-Afrikaanse partners gehouden om toch nog enige 
voortgang te boeken in het Blue Deal programma. Ook bezoeken 
van buitenlandse missies aan Nederland/WSHD zijn geheel 
stilgevallen. 

5)  Uitvoeren Calamiteitenzorg: Vanwege het niet aanbesteden van 
het OTO (Opleiden, trainen en oefenen) programma 2020-2023 in 
november 2019 en de opschaling van de calamiteitenorganisatie 
maart tot mei 2020 vanwege Coronacrisis, zijn de geplande OTO 
activiteiten in 2020 niet door gegaan. Er moet nog een herijking 
komen op alle OTO activiteiten gelet op het veilig en gezond 
kunnen uitvoeren van deze activiteiten in Coronatijd. 
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1.2 Prognose exploitatieresultaat 2020
 
Het verwachte resultaat voor 2020 is € 4,5 miljoen. In onderstaande tabel is het geprognosticeerd resultaat per programma opgenomen: 
  
Omschrijving 
(bedragen x € 1 mln.) 

Budget (incl. 
wijzigingen) 

Realisatie t/m 
juli (excl. 

verplichtingen) 

Begroting na 
bijstelling 

Bijstelling 
begroting 

Voordeel (V) / 
Nadeel (N) 

Waterveiligheid 23,9 10,8 21,7 -2,2 V 

Voldoende en Schoon Water 50,2 22,0 47,1 -3,0 V 

Waterketen 68,5 38,4 69,3 0,8 N 

Wegen 8,7 1,2 9,2 0,5 N 

Bestuur en Organisatie 23,6 8,9 21,3 -2,3 V 

Dekkingsmiddelen -161,2 -166,0 -160,4 0,7 N 

Saldo van baten en lasten voor bestemming 13,7 -84,7 8,2 -5,5 V 

Toevoeging aan reserves 29,0 29,0 31,2 2,3 N 

Onttrekking aan reserves -43,4 -41,3 -44,0 -0,6 V 

Saldo van baten en lasten na bestemming -0,7 -97,0 -4,5 -3,8 V 

Het beginsaldo wordt veroorzaakt door het positieve resultaat van de eerste begrotingswijziging (€ 0,7 miljoen) die is vastgesteld door de VV op 24 juni 2020. 
 
In onderstaande tabel is per programma een opsomming van de voor- en nadelen 
groter dan € 0,1 miljoen weergegeven die in deze Burap zijn opgenomen. In de 
tabel wordt verwezen naar het programma waar dit voor- of nadeel nader wordt 
beschreven. Alle mutaties hebben betrekking op jaarschijf 2020 (incidenteel), 
structurele effecten zijn in de programmabegroting 2021-2025 opgenomen. Er is 
een kolom opgenomen waarin aangegeven wordt of de mutatie een interne of 
externe oorzaak kent (kolom “Intern/Extern”).  
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Tabel voor- en nadelen groter dan € 0,1 mln. 

Programma  
(bedragen x € 1 mln.) 

§ Voordelen Bedrag 
Incidenteel / 
Structureel 

Intern/ 
Extern 

Waterveiligheid  3.1   Hogere opbrengsten praktijkproef Hedwigepolder  0,3 I I 

Waterveiligheid  3.1   Hogere opbrengsten Normtraject 20-03 Geervliet-Hek. Innovatief  0,1 I I 

Waterveiligheid  3.1   Lagere kosten project eerste beoordelingsronde primaire Waterkeringen  1,0 I I 

Waterveiligheid  3.1   Lagere kosten project ZV3T fastlane (subsidiabel)  0,7 I E 

Waterveiligheid  3.1   Lagere kosten project Normtraject 20-03 Geervliet-Hek. Verkenning (subsidiabel)  0,2 I I 

Waterveiligheid  3.1   Lagere solidariteitsbijdrage HWBP  1,0 I E 

Water  3.2   Verschuiving van activiteiten van exploitatie naar investeringen  1,5 I I 

Water  3.2   Lagere kosten voor onderzoek en voorbereiding investeringen 0,2 I I 

Water  3.2   Positief resultaat Baggeren    0,4 I I 

Water  3.2   Uitblijven schadeclaims peilbesluit Oostvoornse Meer   0,7 I E 

Water  3.2   Lagere rentekosten door aanpassing rekenrente  0,2 I I 

Waterketen  3.3   Extra baten doorbelasting beheer transportstelsel aan gemeenten  0,1 I I 

Waterketen  3.3   Lagere kosten opleidingen vanwege Corona  0,1 I E 

Waterketen  3.3   Herijking SOP Waterketen 0,2 I I 

Waterketen  3.3   Verschuiving van activiteiten van exploitatie naar investeringen  0,4 I I 

Waterketen  3.3   Teruggave door derden in rekening gebrachte transportkosten 2008-2019  0,8 I I 

Waterketen  3.3   Lagere rentekosten door aanpassing rekenrente  0,2 I I 

Bestuur en organisatie  3.5   Lagere bijdrage Het Waterschapshuis   0,1 I E 

Bestuur en organisatie  3.5   Lagere projectkosten AVG BIO  0,2 I I 

Bestuur en organisatie  3.5   Lagere kosten tweede orde effecten uitbreiding formatie  0,6 I I 

Bestuur en organisatie  3.5   Lagere kosten project oneigenlijk grondgebruik door vertraging aanbesteding  0,2 I I 

Bestuur en organisatie  3.5   Lagere kosten omgevingswet  0,1 I I 

Bestuur en organisatie  3.5   Lagere kosten huisvesting Ridderkerk, verschuiving vervanging vloerbedekking  0,1 I I 

Bestuur en organisatie  3.5   Lagere inhuurkosten ingezet voor opgave waterketen  1,4 I I 

Bestuur en organisatie  3.5   Lagere kosten calamiteitenzorg   0,3 I I 

Bestuur en organisatie  3.5   Extra opbrengsten grondverkoop/contracten  0,3 I I 

Bestuur en organisatie  3.5   Extra opbrengsten detacheringen  0,2 I I 

Dekkingsmiddelen  3.6   Vrijval diverse reserveringen Jaarrekening 2019 0,3 I I 

Dekkingsmiddelen  3.6   Onttrekking Bestemmingsreserve grensoverschrijdend afval water  0,8 I I 

     Saldo overige voordelen en nadelen kleiner dan € 100.000  0,4     

Totaal voordelen                 12,9      

Van het totaal van € 12,9 miljoen aan voordelen zijn er geen structurele voordelen en wordt € 2,6 miljoen veroorzaakt door een externe factor. 



11 I    Burap 2020 
 

Programma  
(bedragen x € 1 mln.) 

§ Nadelen Bedrag 
Incidenteel / 
Structureel 

Intern/ 
Extern 

Waterveiligheid  3.1   Minder opbrengsten project ZV3T fastlane  0,6 I E 

Waterveiligheid  3.1   Minder opbrengsten Normtraject 20-03 Geervliet-Hek. Verkenning  0,2 I I 

Waterveiligheid  3.1   Hogere kosten project Normtraject 20-03 Geervliet-Hek. Innovatief (subsidiabel)  0,1 I I 

Waterveiligheid  3.1   Hogere kosten praktijkproef Hedwigepolder (subsidiabel)  0,3 I I 

Water  3.2   Toevoeging aan egalisatiereserve water door het activeren van werkzaamheden vanuit 
exploitatie  

1,5 I I 

Water  3.2   Toevoeging aan bestemmingsreserve baggeren  0,4 I I 

Waterketen  3.3   Hogere kosten risico- en kansenbudget Huis op Orde  0,3 I I 

Waterketen  3.3   Extra kosten vanwege hogere slibafzet  0,2 I I 

Waterketen  3.3   Extra kosten vanwege Corona maatregelen  0,1 I E 

Waterketen  3.3   Extra kosten oproepkrachten t.b.v. de realisatie opgave 2020  1,4 I I 

Waterketen  3.3   Extra kosten thema en gebiedsgerichte plannen Waterketen t.b.v. ALM studies  0,5 I I 

Waterketen  3.3   Extra kosten onderzoek  t.b.v. aanpassing ventilatiegebouw Sluisjesdijk  0,2 I I 

Waterketen  3.3   Toevoeging aan egalisatiereserve waterketen door het activeren van werkzaamheden 
vanuit de exploitatie  

0,4 I I 

Wegen  3.4   Extra kosten bomenonderhoud vanwege achterstanden  0,5 I I 

Bestuur en organisatie  3.5   Extra kosten vanwege Corona maatregelen  0,2 I E 

Bestuur en organisatie  3.5   Lagere opbrengsten geactiveerde lasten vanwege minder projecturen  0,8 I I 

Bestuur en organisatie  3.5   Lagere onttrekking reserve digitalisering vanwege lagere kosten project AVG/BIO  0,2 I I 

Bestuur en organisatie  3.5   Toevoeging aan personeel gerelateerde voorzieningen  0,3 I I 

Dekkingsmiddelen  3.6   Geen opbrengsten dividend Waterschapsbank 1,0 I E 

Totaal nadelen                   9,1      

Totaal Voordeel Burap 2020                   3,8      

 Van het totaal van € 9,1 miljoen aan nadelen zijn er geen structurele nadelen en wordt € 1,9 miljoen veroorzaakt door een externe factor. 
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1.3 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt de stand van zaken van de bestuurlijke ontwikkelingen 
toegelicht. De bijstellingen ten aanzien van de doelstellingen en financiën voor de 
programma’s Waterveiligheid, Water, Waterketen en Wegen volgen in hoofdstuk 
3. De toelichtingen zijn opgebouwd aan de hand van de 3 W-vragen, Wat willen 
we bereiken? Wat gaan we hiervoor doen? en Wat mag het kosten? In dit 
hoofdstuk zijn tevens de prestatie indicatoren en de afwijkingen op de 
investeringen in scope, planning en geld opgenomen.  
 

Hoofdstuk 4 bevat De verplichte paragrafen, waaronder reserves en 
voorzieningen en waterschapsbelastingen. De financiële overzichten zijn 
opgenomen in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 bevat het vaststellingsbesluit. De 
bijlagen bevatten een overzicht van de rechtsgedingen en een overzicht van de 
gebruikte afkortingen. Deze overzichten worden gepresenteerd in hoofdstuk 7.   
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2 Bestuurlijke ontwikkelingen 
 

We moeten rekening houden met ontwikkelingen zoals beschreven in ‘Maat op 
Klimaat’. Het klimaat maar ook de maatschappij veranderen sneller en heviger 
dan ooit tevoren en juist wij als waterschap worden met de gevolgen 
geconfronteerd en moeten daarop inspelen. Tevens biedt het unieke kansen om 
samen met de maatschappij betekenisvolle veranderingen in te zetten die de 
kwaliteit van onze dienstverlening en de welvaart van onze inwoners ten goede 
komen. 
 
Om de uitdagingen die op ons afkomen het hoofd te bieden, zijn ambities 
opgesteld voor de korte en lange termijn: 
 
 

- Waterschap Hollandse Delta bereidt zich daadkrachtig en flexibel voor op het 
versneld veranderende klimaat; 

- Waterschap Hollandse Delta is in 2030 energieneutraal; 
- Waterschap Hollandse Delta voert zijn kerntaken in 2050 volledig circulair 

uit; 
- In 2021 is de ‘basis’ van de aanjagers hiervoor (digitalisering, innovatie, asset 

management, Omgevingswet) gerealiseerd zoals deze in de plandocumenten 
is, of zal worden, opgenomen.  

 
De ambities zijn dienend aan de kerntaken. Bij de invoering en uitwerking ervan 
wordt getoetst of ze bijdragen aan de doelen die gesteld zijn aan de kerntaken. 
 

 Ambitie Doelstellingen Wat gaan we daarvoor doen Stand van zaken  

1 Klimaatadaptatie We bereiden ons daadkrachtig 
en flexibel voor op het versneld 
veranderende klimaat, zodat ons 
werkgebied klimaatbestendig en 
waterrobuust is ingericht. Dit 
betekent dat het werkgebied 
zich voorbereidt op de gevolgen 
van meer of minder water 
(wateroverlast en droogte) door 
klimaatverandering.  
 

Waterschap Hollandse Delta zet in op een klimaatbestendig 
werkgebied. Daarbij geven we invulling aan het landelijke 
Deltaplan Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijk 
Adaptatie. Deze plannen zijn onderdeel van het 
Deltaprogramma voor klimaatadaptatie. Vanuit het Deltaplan 
Ruimtelijke Adaptatie voeren wij met gemeenten in 2020, 
vanuit de resultaten van de stresstesten, risicodialogen om 
de knelpunten voor wateroverlast, droogte, hitte en de 
gevolgen bij overstromingen te bepalen. We werken aan het 
draagvlak voor klimaatbestendige maatregelen door 
anderen, zoals via de stimuleringsregeling Ruimtelijke 
Adaptatie. In de bouw- en vastgoedsector en benutten we 
meekoppelkansen voor maatregelen. Voor de 
waterveiligheid gaan we naast de reguliere activiteiten in 
gesprek met de omgeving om kansen in kaart te brengen. In 
2020 zal een aantal onderzoeken afgerond worden om 
langere termijn maatregelen en doelen op zoet water vast te 
kunnen stellen. Daarvoor is in 2019 een drietal onderzoeken 
opgestart. Dit betreft onderzoeken naar: 

1. de lange termijn risico’s van verzilting vanuit het 
hoofdwatersysteem; 

2. de werking en knelpunten van het interne systeem; 

In het kader van het Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie zijn in 2019 in alle gemeenten 
stresstesten uitgevoerd, waarmee de 
kwetsbaarheden in beeld zijn gebracht. Vanuit de 
resultaten van deze stresstesten wordt per regio 
een risicodialoog met alle relevante 
gebiedspartners gevoerd. WSHD is hierbij in alle 
regio’s ambtelijk goed vertegenwoordigd, en denkt 
actief mee in de voorbereidingen van de 
risicodialogen. 
 
Nadat overheden de adaptatiestrategie hebben 
opgesteld, maken ze een uitvoerings- en 
investeringsagenda voor hun regio. WSHD draagt 
hieraan bij, onder meer door de koppeling te 
maken met de wateropgaven in het gebied. 
Vaak is het niet efficiënt en niet effectief om alleen 
voor ruimtelijke adaptatie ‘de straat open te 
breken’. Dat geldt vooral voor drukke stedelijke 
gebieden. In verschillende projecten is inmiddels 
de samenwerking op gang gebracht om 
meekoppelkansen te benutten (bijvoorbeeld via 
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 Ambitie Doelstellingen Wat gaan we daarvoor doen Stand van zaken  

3. de watervraag in het beheersgebied.  
 
De uitkomsten van die onderzoeken worden gebruikt om in 
2020 een analyse te kunnen opstellen van de risico’s, 
mogelijkheden en knelpunten van het systeem en de 
gewenste dienstverlening op het thema zoet water. De 
uitkomsten hiervan worden vervolgens verwerkt in het 
nieuwe WBP.  
 

de ontwerpprijsvraag voor Beverwaard in 
Rotterdam en de Waterkraan in Dordrecht). 

 

Ruimtelijke adaptatie moet een vanzelfsprekend 
onderdeel worden in stad, dorp en buitengebied. 
In 2020 is binnen WSHD de aangepaste 
stimuleringsregeling in werking getreden, welke 
vanwege het grote succes in juli een tweede ronde 
is ingegaan. Daarnaast zijn netwerk- en 
kennisbijeenkomsten georganiseerd en zijn er 
kennismakingen geweest met netwerkpartners en 
diverse maatschappelijke initiatieven.  

 

De activiteiten in het kader van het 
Deltaprogramma Waterveiligheid worden 
toegelicht bij het programma Waterveiligheid. 
Voor het beperken van de gevolgen van 
overstromingen geldt daarnaast dat dit onderwerp 
ook in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is 
opgenomen. Het is één van de vier thema’s in de 
stresstesten en risicodialogen met gemeenten, en 
wordt daarin meegenomen. 
 

2 Energietransitie Al onze kerntaken voeren we in 
2030 volledig energieneutraal 
uit. Ook hebben we in 2030 het 
gebruik van fossiele 
brandstoffen en de CO2-uitstoot 
van het energieverbruik zoveel 
mogelijk teruggebracht. 
 

In 2020 geven we invulling aan onze energiestrategie zoals 
vastgelegd in de Routekaart Energieneutraal WSHD 2030. 
Daarbij gaat het onder meer om het doorvoeren en 
voortzetten van energiebesparende maatregelen, de 
duurzame opwekking van energie met bewezen technieken 
(m.n. wind en zon) en betrokkenheid bij nieuwe 
ontwikkelingen zoals aquathermie. De reeds ingezette 
maatregelen uit het energie-efficiëntieplan om in onze 
bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie 
worden in 2020 afgerond. In 2020 wordt een nieuw 
maatregelenplan opgesteld voor de periode 2021-2024.  
Daarnaast kopen we vanaf 2019 structureel 100% groene, 
CO2-vrije, Nederlandse windenergie in. In het kader van het 

WSHD leverde ambtelijke en bestuurlijke inbreng 
bij de totstandkoming van de vier RES in ons 
beheergebied en bracht daarvoor o.a. een 
potentiekaart aquathermie uit. Op basis van deze 
kaart worden in 2020 per RES gesprekken gevoerd 
met gemeenten, de netbeheerder en andere 
betrokken partijen. Naast de inkoop van groene 
stroom wordt gewerkt aan de eigen duurzame 
opwek van elektriciteit. Vanaf de zomer 2020 
zullen 6 zonneweides op RWZI's in gebruik worden 
genomen. Daarnaast wordt gewerkt aan SDE-
aanvraag voor zonnepanelen op onze eigen 
gebouwen. Dit maakt deel uit van het 
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 Ambitie Doelstellingen Wat gaan we daarvoor doen Stand van zaken  

Klimaatakkoord dragen we bij aan de totstandkoming van 
een regionale energiestrategie (RES) in de vier RES-regio's 
binnen ons werkgebied (Drechtsteden, Goeree-Overflakkee, 
Hoeksche Waard en Rotterdam-Den Haag). 
 

investeringsplan WSHD Energieneutraal dat in 
voorbereiding is. 

3 Circulair en 
duurzaam 

In 2030 opereren wij voor de 
helft circulair en in 2050 zijn wij 
100% circulair. 
 

Om duurzaamheid te integreren in de lopende 
werkprocessen en de cultuuromslag naar circulair handelen 
vorm en inhoud te geven, is in 2019 de routekaart Circulair 
en Duurzaam WSHD ontwikkeld. In dit verband is in 2019 
onderzoek gedaan naar de grondstoffenstromen binnen ons 
waterschap en naar de mogelijkheden om kringlopen te 
sluiten. In 2020 wordt de strategie die in de routekaart is 
vastgesteld uitgewerkt en doorvertaald naar maatregelen. 
Belangrijke thema's hierbij zijn terugwinning en hergebruik 
van grondstoffen, inzet van hernieuwbare materialen, 
circulair inkopen, ontwerpen en bouwen. 
 

De opgeleverde grondstoffenanalyse en aanzet 
voor de Agenda Duurzaam WSHD is in de 
organisatie besproken, mede met het oog op het 
formuleren van de doelen in het nieuwe WBP. In 
de tweede helft van 2020 zal hierover bestuurlijke 
beeld- en oordeelsvorming plaatsvinden. Verder 
wordt doorgewerkt aan de verdere implementatie 
van aanpak  duurzaam GWW en Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen (MVI). 

4 Digitalisering We willen klaar zijn voor de 
digitale toekomst: 
dienstverlenend, toegankelijk, 
betrouwbaar, alert en 
transparant. Onze digitale 
informatie is up to date en veilig. 
Ook de verdere 
efficiencyverbetering door een 
betere informatievoorziening 
t.b.v. onze bedrijfsprocessen is 
de komende jaren een belangrijk 
speerpunt. Onze ambities reiken 
echter verder ten aanzien van 
digitalisering. Gaandeweg zullen 
we steeds vaker constateren dat 
digitalisering ons fundament, 
hoe we werken, disruptief, 
verandert. Hierbij gaan we 
radicaal anders werken, veelal 

In 2019 werken we aan het op orde brengen van de basis 
conform de basislijn van de Unie van Waterschappen. Verder 
werken we o.a. aan de modernisering van de digitale 
werkplekken, aan een volledig nieuwe besturing van het 
watersysteem, purchase-to-pay en worden verouderde 
applicaties vervangen. 
Daarnaast wordt het plan van aanpak voor meer 
verdergaande vormen van digitalisering ofwel ‘digitale 
transformatie’ uitgewerkt naar concrete maatregelen in een 
routekaart. 
 
Omdat digitalisering steeds belangrijker wordt voor het op 
effectieve wijze behalen van onze doelstellingen, vraagt dit in 
2020 e.v. een betere inbedding in de organisatie. Dit vraagt 
o.a. een professionelere invulling van 
informatiemanagement, -architectuur, databeheer, 
datascience en een betere beheersing van ons 
digitaliseringsprojectenportfolio en de realisatie daarvan. 

Het organisatieplan dat moet leiden tot 
professionalisering van de organisatie om hiermee 
de digitale ontwikkelingen te kunnen gaan 
vormgeven is medio dit jaar opgesteld. De 
formatieve consequenties zijn in de begroting 
2021 meegenomen. Inmiddels is ook de 
organisatiebrede luchtruimdiscussie gevoerd, wat 
heeft geleid tot vaststelling van de zogenaamde 
grofstructuur. Het plan is inmiddels hieraan 
getoetst en wordt op onderdelen bijgesteld, zodat 
het in dit traject voor de afdeling IA als 
'fijnstructuurplan' kan worden ingezet. Medio 
september zal het plan ter besluitvorming 
voorliggen in DR. 
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 Ambitie Doelstellingen Wat gaan we daarvoor doen Stand van zaken  

ondersteund door baanbrekende 
innovaties. Met name de 
Omgevingswet vraagt ons om bij 
digitaliseringsvraagstukken zeer 
servicegericht te gaan werken. 
 

Het college heeft op 5 februari 2019 het ambitieniveau voor 
Digitalisering vastgesteld (Voorstel: Aanpak Digitalisering). 
Gekozen is voor scenario 2. Dit scenario beoogt een integrale 
aanpak waarbij het realiseren van businessdoelstellingen 
leidend is. Dit scenario voorziet in een betere gezamenlijke 
beheersing van de digitale ontwikkelingen dan nu het geval, 
door het professionaliseren van de organisatie en een betere 
sturing en planning. Verder is besloten dit scenario verder uit 
te werken tot een plan dat aan het bestuur wordt 
voorgelegd. 
 

5 Meer innoveren Het beter en slimmer werken zit 
in het DNA van het waterschap. 
We bieden ruimte voor 
creativiteit en mogelijkheden om 
te experimenteren. Er is een 
cultuur die ervoor zorgt dat 
belangrijke kansen tijdig worden 
gesignaleerd en indien bruikbaar 
worden benut. Daarbij werken 
we waar mogelijk samen met 
partners zodat we kennis, kosten 
en risico’s kunnen delen. We 
steken in op permanente 
innovatie of optimalisatie waar 
dat een toegevoegde waarde 
heeft of zelfs noodzakelijk is om 
een systeemsprong te kunnen 
maken om onze doelstellingen te 
behalen, de kwaliteit te 
verbeteren of kosten op de lange 
termijn te kunnen beheersen. 
Innovatie en optimalisatie zijn 
nodig om de veranderende en 
toenemende eisen vanuit het 
klimaat, wetgeving en de 

In 2020 wordt het innovatieprogramma verder uitgebouwd 
na het opzetten ervan in 2019. Op basis van de routekaart 
innovatie, het programmaplan en de aangestelde 
innovatieambassadeurs worden diverse instrumenten 
ingezet om de innovatiecultuur binnen het waterschap 
verder te brengen. Dit betreft onder andere het organiseren 
van kennisuitwisseling- en ontwikkeling, het creëren van 
ruimte voor innovatie, het verbinden van mensen en 
afdelingen binnen de organisatie en het samenwerken met 
partijen buiten het waterschap zoals collega waterschappen 
en overheden, kennisinstituten zoals universiteiten en 
uiteraard de markt. We beginnen met een nulmeting hoe 
medewerkers van het waterschap het innovatievermogen 
ervaren. Op basis van periodieke metingen wordt vastgesteld 
of de maatregelen werken, waarna bijgestuurd wordt op 
verandering. De inzet op cultuurverandering moet leiden tot 
het daadwerkelijk opstarten van nieuwe innovaties en 
optimalisaties in 2020. In 2020 worden ook de eerste 
resultaten verwacht van innovaties die in 2018 en 2019 
opgestart zijn. Zo lopen er diverse innovatie/optimalisatie 
trajecten op de belangrijke reststromen van het waterschap 
zoals het hergebruik van bagger, maaisel en effluent en ook 
op het opwekken van duurzame energie. Ook op het gebied 
van het digitaliseren en het slimmer verwerken van kennis en 
informatie lopen diverse innovatie/optimalisatie trajecten 

In 2019 is de basis van het programma Innovatie 
opgezet en vastgelegd in een eerste versie van het 
programmaplan. In 2020 ligt de focus op een 
structurele aanpak van innovatie en het richten 
van het innovatief vermogen, daar waar het de 
meeste impact kan hebben. Om een 
innovatiecultuur en community te bouwen heeft 
begin dit jaar een aantal medewerkers een 
opleiding tot innovator gevolgd. Ook zijn 
communicatiemiddelen om innovatie onder de 
aandacht te brengen opgezet en is een aantal 
werkprocessen tegen het licht gehouden om 
innovatie in processen en procedures te borgen.  
 
Aan de hand van concrete kansen zijn nieuwe 
externe samenwerkingsmogelijkheden verkend. 
Dit betreft o.a. het gebruik van satellietbeelden 
voor beheer, onderhoud en handhaving en 
samenwerking met aannemers en agrariërs in het 
kader van het hergebruik van ons maaisel. 
 
WSHD heeft in het voorjaar van 2020 een testdijk 
tot zijn beschikking gekregen in de Hedwigepolder. 
Deze dijk kan worden gebruikt voor allerlei 
proeven en experimenten op het gebied van 
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maatschappij het hoofd te 
kunnen bieden. 
 

zoals innovatieve meettechnieken op dijken, digitale 
transformatie in het baggerproces, het gebruik van drones in 
de dagelijkse werkzaamheden, big data bij pompstoringen 
etc. Deze innovaties en optimalisaties zijn de eerste stappen 
om het werk en de processen te verbeteren en toe te werken 
naar een waterschap dat continue aan het verbeteren is. 
 

waterveiligheid. In 2020 wordt hiervoor het plan 
van aanpak opgesteld. In 2021 zullen de proeven 
van start gaan.  
 
Tevens wordt onderzoek gedaan naar het winnen 
van kostbare vetzuren uit RWZI zeefgoed en 
neemt WSHD deel aan het Kennisimpuls 
onderzoek naar waterkwaliteit van de STOWA.  
Naast deze innovatietrajecten zijn de afgelopen 
periode ook diverse optimalisaties gerealiseerd, 
zoals de introductie van een app om tijdens 
Corona werkplekken te reserveren en het 
vergroenen van het Atrium om de sociale functie 
hiervan te benadrukken.  
 
Tot slot zijn dit voorjaar diverse innovatie- en 
optimalisatietrajecten opgestart op het gebied van 
het digitaliseren en het slimmer verwerken van 
kennis en informatie. Zo worden innovatieve 
meettechnieken op dijken toegepast, wordt de 
ontwikkeling van een Digital Twin verkend en 
worden steeds vaker drones gebruikt in de 
dagelijkse werkzaamheden, zoals beheer en 
onderhoud. 
 

6 Assetmanagement WSHD streeft ernaar om de 
prestaties van onze assets te 
waarborgen waarbij we een 
optimale balans nastreven 
tussen prestaties, kosten en 
risico’s.  
 

Assetmanagement wordt verder doorgevoerd in de 
organisatie en gaat ons ondersteunen bij het huis op orde 
houden. Tevens gaat assetmanagement ervoor zorgen dat de 
organisatiestructuur en sturingslijnen eenvoudiger worden. 
Onze assets worden in beeld gebracht en risico’s, prestaties 
en kosten zijn met elkaar in balans. Door de uitrol van 
assetmanagement wordt het bestuur in staat gesteld 
afwegingen te maken t.a.v. prestatie, risico’s en kosten. 
 
In 2019 is gestart met het opstellen van bedrijfswaarden en 
de bijbehorende risicomatrices. De start van dit traject begint 

Per februari is een nieuwe kwartiermaker 
Implementatie asset management gestart met als 
opdracht om te komen tot een implementatieplan 
en uitvoering te geven aan dit implementatieplan.  
De programmastructuur is opgezet, ingevuld en via 
drie werkstromen wordt gewerkt aan 
respectievelijk een uniform Asset Management 
raamwerk/werkwijze, de asset 
informatievoorziening (AIV) en een werkende 
asset management organisatie.  
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met het evalueren van de bedrijfswaarden voor zuiveren, 
zoals deze (in januari 2019) zijn vastgelegd in het Strategisch 
Onderhoudsplan (SOP) Zuiveren. De definitieve vaststelling is 
gepland in het eerste kwartaal van 2020. 
 
In 2020 wordt gewerkt aan een gezamenlijke taal en een 
eenvoudige organisatiestructuur die de balans van risico’s, 
prestaties en kosten mogelijk maken. Dat klinkt eenvoudig, 
het behelst echter een grote organisatieverandering 
waarvoor meerdere jaren uitgetrokken moeten worden. 
 

Het AM raamwerk wordt uitgewerkt via het 
Strategisch Asset Management Plan dat einde van 
dit jaar gereed is. In dit plan wordt een vertaalslag 
gemaakt van organisatiedoelen naar asset 
management doelstellingen voor de programma’s 
en de organisatie/werkwijze hoe hier te komen.  
Voor AIV is inmiddels een organisatie breed 
informatieplan beschikbaar en wordt een roadmap 
afgerond einde 3 kwartaal. Aan het informatieplan 
wordt door middel van de roadmap via 
verschillende projecten invulling gegeven.  
Via proeftuinen wordt kort-cyclisch ontwikkeld en 
nieuwe manier van werken geïmplementeerd, een 
werkende AM organisatie. In de eerste proeftuin 
zijn voor alle vier de programma’s de 
bedrijfswaarden(matrix) voor de eerste keer 
toegepast om de begroting 2021 te onderbouwen 
en op te stellen. De tweede proeftuin loopt en 
maakt de rolverdeling tussen de afdelingen voor 
de werkwijze Asset Management inzichtelijk. Van 
iedere proeftuin worden geleerde lessen 
verzameld t.b.v. vervolgstappen.  
 

7 De Omgevingswet We zijn op het moment 
gekomen dat we voor de 
implementatie van de 
Omgevingswet alle zeilen bij 
moeten zetten om over ruim een 
jaar klaar te zijn. Ook daarna 
(meerjarentransitie) moet nog 
een flinke ontwikkeling worden 
door gemaakt om te zorgen dat 
onze regelgeving, processen en 
werkwijzen aansluiten bij de 
bedoeling van de Omgevingswet. 
Tot aan 2021 investeren we dan 

Tot aan 2021 worden de relevante verplichtingen die 
voortvloeien uit de Omgevingswet gerealiseerd. Dit betekent 
dat er een watervisie gereed is voor inbreng in 
omgevingsvisies, die gebiedsgericht is en vanuit bestaand 
beleid uitgewerkt. We hebben een waterschapsverordening 
gereed, die ‘omgevingswetproof’ is, waarbij het goede van 
de bestaande uitvoeringsregels en beleid wordt omgezet 
naar een waterschapsverordening, inclusief de bruidsschat. 
Binnen het domein Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving (VTH) worden, naast de taalkundige inpassingen 
in beleidsdocumenten en sjablonen, nog procesafspraken 
gemaakt in samenwerking met mede-overheden, en zal 
inbedding plaatsvinden van de participatie als onderdeel van 

Uitgangspunt is en blijft om voor de 
inwerkingtreding de basis op orde te hebben. 
Belangrijk hierbij is het bieden van continuïteit van 
dienstverlening aan burgers en bedrijven. Op 
grond van de minimale wettelijke eisen zijn we als 
waterschap op de goede weg en is er genoeg 
vertrouwen om de nog benodigde stappen te 
zetten met de oorspronkelijke invoeringsdatum. 
De realisatie van de producten en diensten uit het 
bestuurlijk vastgestelde implementatieplan gaan 
(onverminderd) door, maar zullen met de huidige 
kennis van zaken en de gevolgen van het 
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 Ambitie Doelstellingen Wat gaan we daarvoor doen Stand van zaken  

ook primair in producten, 
diensten en processen die we 
moeten aanpassen onder de 
Omgevingswet. Gedurende dit 
traject pakken we kansen en 
werken we waar mogelijk binnen 
de verbeterdoelen en ambities 
uit de omgevingswet zoals: 
(digitale) dienstverlening, 
klantgerichte organisatie, 
gebiedsgericht samenwerken, 
participatie, snellere processen 
en competente medewerkers. 
Voor zover dat niet lukt, wordt 
dit ná inwerkingtreding van de 
wet voortgezet.  
 

de vergunningaanvraag. Voor eigen werken moet een 
projectbesluit worden opgesteld wat moet voldoen aan 
randvoorwaarden uit het Besluit kwaliteit leefomgeving. 
Daartoe moet een afwegingskader worden gemaakt waarin 
duidelijk wordt welke eigen werken onder het projectbesluit 
gaan vallen en welke werken onder het vergunningenregime. 
Verder wordt een afwegingskader vastgesteld om aan de 
basisvereisten te voldoen van participatie. Tenslotte moeten 
procedures, modellen en een handreiking opgesteld en 
geïmplementeerd worden. Voordat de Omgevingswet in 
werking treedt, zullen alle overheden, waaronder de 
waterschappen, de lokale voorzieningen en systemen op het 
digitale stelsel moeten aansluiten. De waterschappen 
moeten dan via het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) 
vergunningaanvragen en meldingen kunnen ontvangen en 
een digitaal regelbeheersysteem ingericht hebben. Naast het 
inrichten en aansluiten op het DSO zal er ook aandacht 
moeten zijn voor het beheer van het te ontwikkelen 
regelbeheersysteem in de vorm van een op te stellen 
beheerprotocol.  

Coronavirus en de door de minister losgelaten 
invoeringsdatum doorlopen tot medio 2021. 
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3 De programma’s nader beschouwd 
 
In dit hoofdstuk worden de wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 
2020 per programma toegelicht. Daarna volgt een toelichting op de mutaties 
voor bestuur en organisatie en de algemene dekkingsmiddelen.  
 

3.1 Programma Waterveiligheid 
 

Wat gaan we hiervoor doen ? 
 
Het werken aan de waterveiligheid is in de eerste helft van 2020 redelijk 
voorspoedig verlopen. De voorbereiding van de dijkversterkingsprojecten, 
alsmede de beoordeling van de primaire waterkeringen verlopen volgens 
planning. Ondanks de Corona-uitbraak konden de meeste werkzaamheden 
doorgaan, uiteraard met de nodige beperkingen en 'wennen' aan de nieuwe 
werkelijkheid. 
 
Er is veel tijd en energie gestoken in het op orde brengen van de voorliggende 
waterkering langs de polder Zuidoord. Dit dossier loopt al vele jaren en 
bestuurlijk is uitgesproken dat dit jaar de situatie opgelost moet zijn. Omdat dit 
niet in de begroting was voorzien, heeft dat tot druk op de uitvoering van andere 
werkzaamheden geleid, met name de werkzaamheden in het kader van de 
zorgplicht. Desondanks wordt verwacht dat de realisatie van de begroting 
grotendeels conform planning zal zijn. 

De herziening van het calamiteitenbestrijdingsplan waterkeringen op basis van 
het evaluatierapport HKV-lijn loopt nog. De beslispunten uit de evaluatie zijn 
belangrijk voor de voortgang op de herziening en dus de herinrichting van het 
calamiteitenbestrijdingsplan waterkeringen, waar dijkbewaking onderdeel van is. 
Door o.a. de Coronacrisis is het besluitvormingstraject naar achter geschoven en 
staat gepland voor 3e / 4e kwartaal 2020. 
 
Door de ingevoerde beheersmaatregelen van het RIVM per maart 2020 zijn de 
activiteiten ten behoeve van de dijkbewaking geannuleerd. Er is een gebruiksplan 
COVID-19 op basis van een risico-inventarisatie inclusief stappenplan voor 
implementatie afgestemd met KAM en Gebouwenbeheer. Het gebruiksplan gaat 
ervoor zorgen dat de dijkbewakingsorganisatie 1 oktober veilig en verantwoord 
het stormseizoen in kan.  

 
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? Toelichting van de oorzaak voor de afwijking(en): 

Om de doelen van het waterbeheerprogramma te halen toetsen we dit jaar, in het 
kader van de beoordeling van de primaire keringen, 4 trajecten en 28 kunstwerken. 
Daarnaast toetsen we, in het kader van de beoordeling van de boezemkeringen, 
20% van de boezemkeringen. Ten behoeve van het Hoogwater 
beschermingsprogramma treffen we de voorbereidingen voor de uitvoering van 
twee projecten op trajecten die zijn afgekeurd. De in 2013 afgekeurde regionale 
keringen bij Strijen, Puttershoek en Dirksland versterken we.  
In 2020 gaan we door met het verbeteren van onze organisatie en administratie om 
aan de basiseisen van de zorgplicht te voldoen. 
Tot slot, maar niet als minste, gaan we in 2020 door met het inspecteren en 
onderhouden van onze primaire waterkeringen. Als uit de jaarlijkse inspecties na 

Alle werkzaamheden lopen conform de planning, met uitzondering van het 
versterken van de regionale keringen en de uitvoering van de verbetering van de 
zorgplicht. De Provincie heeft aan het waterschap uitstel verleend op de versterking 
van de regionale keringen. De verbetering van de zorgplicht lijdt onder de 
beperkingen ten gevolge van de Corona crisis.  
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Wat gaan we daarvoor doen in 2020? Toelichting van de oorzaak voor de afwijking(en): 

het stormseizoen onderhoudsopgaven komen, dan geven we ze door aan degene 
die conform de keur verantwoordelijk is voor dat onderhoud en zien wij er op toe 
dat het onderhoud binnen de daarvoor gestelde termijn is uitgevoerd. Uiteraard 
voeren we zelf ook het reguliere onderhoud uit aan de keringen waar we zelf 
verantwoordelijk voor zijn. Het gaat daarbij onder ander om het maaien van de 
grasdijken. Voor aanvang van het stormseizoen, moeten de waterkeringen weer 
veilig zijn.  

Zoals al eerder aangegeven, blijven de bevoegdheden van het waterschap binnen 
de nieuwe Omgevingswet beperkt. Met de Wateragenda 2.0 leggen we wel onze 
visie op onze rol vast om deze vervolgens uit te dragen naar de andere overheden 
en initiatiefnemers. Uiteraard blijven we ook in contact met overheden en partijen 
die ideeën of plannen hebben waarbij onze waterkeringen betrokken zijn en liften 
we mee met stresstesten en risicodialogen. 

Loopt conform 

In 2020 richten we onze dijkbewakingsorganisatie in conform de evaluatie uit 2019. 
We maken ook beleidskeuzes  over de hoeveelheid en kwaliteit van de 
calamiteitenbestrijdingsmiddelen die nodig zijn voor noodmaatregelen op en of aan 
waterkeringen. Ook evalueren we het calamiteitenbestrijdingsplan waterkeringen 
en herzien het dit indien nodig. 

In 2020 is het evaluatierapport Herziening dijkbewakingsorganisatie opgeleverd, 
waarmee beslispunten aan het dagelijks bestuur worden voorgelegd over de  
herziening van het calamiteitenbestrijdingsplan Waterkeringen, waaronder ook de  
herziening van de Dijkbewakingsorganisatie. 
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Wat mag het kosten? 
 
Omschrijving 
(bedragen x € 1 mln.) 

Budget (incl. 
wijzigingen) 

Realisatie t/m 
juli (excl. 

verplichtingen) 

Begroting na 
bijstelling 

Bijstelling 
begroting 

Voordeel (V) / 
Nadeel (N) 

Lasten 01.10 Preventie (1e laag) 25,5 10,8 22,9 -2,5 V 

01.30 Crisisbeheersing (3e laag) 0,9 0,4 0,8 -0,1 V 

Totaal Lasten 26,4 11,3 23,8 -2,6 V 

Baten 01.10 Preventie (1e laag) -2,5 -0,5 -2,1 0,4 N 

Totaal Baten -2,5 -0,5 -2,1 0,4 N 

Saldo van baten en lasten voor bestemming 23,9 10,8 21,7 -2,2 V 

Toevoeging aan reserves 4,0 4,0 4,0 0   
Onttrekking aan reserves -8,0 -8,0 -8,0 0   
Saldo van baten en lasten na bestemming 19,9 6,8 17,7 -2,2 V 

 
Binnen het Programma Waterveiligheid is het saldo van de verwachte extra 
kosten en baten € 2,2 miljoen lager dan begroot (voordeel). De belangrijkste 
redenen zijn hieronder aangegeven: 
 
Lasten: 
1. De solidariteitsbijdrage aan het HWBP valt € 1,0 miljoen lager uit dan vorig jaar 
in de meerjaren prognose van het HWBP werd aangekondigd. 
2. Voor de in het kader van de 1e Beoordeling primaire waterkeringen geplande 
bodemonderzoeken is in 2020 circa  € 1,0 miljoen minder geld nodig dan begroot, 
deels door het verschuiven van onderzoeken naar 2021. Dit heeft geen invloed 
op het tempo van de beoordelingen, voorgesteld wordt om bij de jaarrekening 
2020 het budget voor de doorgeschoven onderzoeken à € 0,6 miljoen toe te 
voegen aan de bestemmingsreserve budgetoverhevelingen. 

 
3. Binnen verschillende  HWBP-projecten is een voordeel over 2020 behaald van 
€ 0,5 miljoen. De voornaamste oorzaak is een aanbestedingsvoordeel binnen het 
project ZV3T fastlane (verkenning+planuitwerking).  
 
Baten: 
Diverse activiteiten worden vanuit het HWBP gesubsidieerd (zie punt 3 lasten). 
Lagere kosten betekent daardoor ook lagere baten, het nadeel betreft € 0,4 
miljoen. 
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Investeringen 
 

Waterveiligheid Status Begrote 
netto 

kosten 

Laatst 
bestuurlijk 

vastgestelde 
data* 

Geactualiseerde  
netto 

kosten 

Geactualiseerde 
bestuurlijke 

data* 

Toelichting in cognos 

7001014510 Fase II 
Dijkverst. HW Zuid 
HWBP2 

LOPEND 0,0 nov-2017 
dec-2020 

0,0 nov-2017 
dec-2021 

Tijd: Langs de zuidkant van de Hoeksche Waard is de primaire 
waterkering tussen Strijensas en Zuid-Beijerland over een lengte van 
circa 11,3 km versterkt. Door deze versterking voldoen de dijkvakken 
sinds 2017 voor de komende vijftig jaar weer aan de veiligheidsnorm 
uit de Waterwet. 
Er loopt een juridische procedure met Boskalis over de afwikkeling 
van de herstelde dijktrajecten 13 en 16. De eerste zitting is nog steeds 
gepland voor het najaar wat inhoudt dat het project op zijn vroegst in 
2021 afgesloten kan worden. 

*In de kolommen met bestuurlijke data is eerst het jaar van aanvang en daaronder het jaar van realisatie weergegeven. Voor lopende investeringen zijn ook de maanden in 
de betreffende jaren opgenomen. Hiermee worden mutaties in de planning binnen één kalenderjaar zichtbaar. 
 

Prestatie indicatoren Streefwaarde Prognose Status 

Beoordeling primaire waterkeringen 65% (11) 65% (11) Conform, Betreft 1e Beoordeling WBI 2017. Vanaf 2024 begint de nieuwe 
beoordelingsronde. 

Onderhoud waterkeringen 100% 100% Conform, al het regulier onderhoud en het onderhoud op basis van inspectie na 
het stormseizoen wordt jaarlijks uitgevoerd.  

Toetsing aangewezen 
boezemwaterkeringen (163 km) 

40% 40 % Conform, in 2024 moeten alle genormeerde regionale keringen getoetst zijn. 

Uitvoering HWBP-projecten (aantal 
trajecten) 

1 in verkenning, 1 in 
planfase 

1 in 
verkenning, 1 

in planfase 

Betreft alleen HWBP projecten (niet HWBP-2 projecten). Loopt conform. 

Versterking regionale keringen 1 km 0 km De uitvoering vindt eind 2020 en 2021 plaats. De provincie heeft al ingestemd met 
de gewijzigde planning. Het betreffen hier projecten op grond van vorige 
toetsronde. Eventuele nieuwe projecten uit de nu lopende toetsronde, moeten 
vóór 2030 zijn verbeterd. Op grond van de lopende toetsronde is nu nog geen deel 
afgekeurd.  

Zorgplicht primaire waterkeringen 100%  75% Tot en met de zomerperiode hebben we hier minder aandacht aan kunnen 
besteden. We gaan er van uit dat de opgelopen vertraging dit jaar niet volledig kan 
worden ingelopen. Betreft percentage verbetermaatregelen die zijn uitgevoerd. 
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3.2 Programma Water 
 

Wat gaan we hiervoor doen ? 
 
Het onderhoud aan watergangen en kunstwerken wordt uitgevoerd conform de 
vooraf vastgestelde werkpakketten en loopt conform plan. Bij afwijkingen wordt 
bijgestuurd en/of opnieuw geprioriteerd. In het eerste half jaar is wel enige 
achterstand opgelopen binnen de baggerwerkzaamheden vanwege de PFAS 
problematiek. Het herziene handelingskader geeft mogelijk ruimte om in 
kwartaal 4 de opgave meer conform plan te realiseren wanneer de 
afzetmogelijkheden verruimd worden. In de tweede helft van het jaar wordt 
gestart met de actualisatie van de legger, verwachte afronding hiervan zal in 
2021 plaatsvinden. 
 
Terwijl de voorbereidingen voor het derde Stroomgebiedsbeheerplan voor de 
Kader Richtlijn Water in volle gang zijn wordt in 2020 en 2021 nog gewerkt aan 
de uitvoering van de maatregelen uit het SGBP-2. De nog resterende maatregelen 
zijn getoetst op nut en noodzaak binnen de toetsing van het SGBP-3. De reeds 
geprogrammeerde maatregelen worden uitgevoerd. 
 
Het vertalen van de wateropgave naar een uitvoeringsprogramma wordt in 
stappen gedaan. Allereerst zijn in februari door de VV de kaders en 

uitgangspunten vastgesteld. Aan de hand van deze kaders en uitgangspunten 
wordt per bemalingsgebied de exacte opgave bepaald en worden de 
oplossingsrichtingen voor invulling van de wateropgave uitgewerkt. Dit jaar is de 
planning om dat voor 5 bemalingsgebieden uit te voeren. Vanaf 2021 zijn dat er 
10 per jaar. In totaal zullen ca. 60 bemalingsgebieden doorlopen moeten worden. 
Aan de hand van de oplossingsrichtingen worden concrete maatregelen 
uitgewerkt. Na bestuurlijke vaststelling van de maatregelen worden deze 
opgenomen in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's.  
 
Om beter inzicht te krijgen op de invloed van klimaatverandering op de 
waterkwaliteit is een onderzoek gestart. Dit onderzoek wordt dit jaar afgerond. 
 
Om de waterbeschikbaarheid in beeld te brengen, wordt dit jaar een onderzoek 
uitgevoerd. In een eerder onderzoek stonden de ontwikkelingen in het 
hoofdwatersysteem centraal (landelijke schaal, grote rivieren). Nu wordt nader 
onderzoek gedaan naar de waterbeschikbaarheid op regionale schaal 
(beheergebied Hollandse Delta). Dit onderzoek ligt op schema. 
 

 

Wat gaan we daarvoor doen in 2020? Toelichting van de oorzaak voor de afwijking(en): 

Voldoende Water – Basisinrichting watersysteem 
- Uitvoeren van: 

- inspecties om (technische staat van de) assets beter in beeld te krijgen 
t.b.v. programmering onderhoud. 

- regulier onderhoud aan watergangen en kunstwerken; 
- extra onderhouds- en vervangingsmaatregelen vanuit Huis op Orde (o.a. 

stuwen en duikers) 
 
- Implementatie 8-jarige baggercyclus en anticiperen op ontwikkelingen rondom 

gebiedsvreemde stoffen (PFAS).  
 

 
- De geplande inspecties zijn uitgevoerd en het geplande onderhoud en 

maatregelen uit Huis op Orde  liggen grotendeels op schema. De opgave voor 
het technisch onderhoud van objecten is lager uitgevallen dan begroot. Op basis 
van risico analyse is dit vrijgevallen budget gealloceerd aan vervangen van 
beschoeiingen waardoor een grotere opgave dan voorzien gerealiseerd kan 
worden.  
 

- Uitvoering loopt conform 8-jarige cyclus. Enige achterstand in realisatie in 
eerste helft van het jaar vanwege PFAS problematiek.  
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Wat gaan we daarvoor doen in 2020? Toelichting van de oorzaak voor de afwijking(en): 

- Aanvangen met het moderniseren en uniformeren van de technische 
automatisering van bestuurbare kunstwerken (vanuit het project Nieuwe 
Besturing Watersysteem (NBWS-TA). 

 
- Beleidsmatige beoordeling  van de vastgestelde ontwerpnormen en het 

vergunningenbeleid, gelet op de huidige ontwikkelingen rondom 
klimaatverandering en in relatie tot de nieuwe Omgevingswet. 
 

- Opstellen van bedrijfswaarden(matrix) en invulling geven aan functionaliteit 
van assets t.b.v. goede afweging tussen kosten, prestaties en risico’s. 

 

- Het NBWS-TA project heeft een vertraging van drie maanden opgelopen in de 
uitrol vanwege vertraagde acceptatietest van het ontwerp. De einddatum van 
het (meerjarige) project blijft echter staan 

 
-  Wordt conform plan opgestart in vierde kwartaal. 

 
- In samenwerking met de andere programma’s is een (concept) 

bedrijfswaardenmatrix opgesteld vanuit het implementatietraject 
Assetmanagement welke bij wijze van proeftuin is toegepast bij het 
samenstellen van de maatregelen voor de begroting 2021.  

Voldoende Water – Robuust en klimaatbestendig 
- Uitvoering maatregelen wateropgave uit de eerste watersysteem-beoordeling 
- Uitwerken maatregelen wateropgave n.a.v. tweede watersysteembeoordeling 

(voor de periode 2022-2027) 

 

- Zie toelichting bij bijbehorende KPI’s voor realisatie landelijke en stedelijke 
opgave. 

- In februari heeft de bestuurlijke vaststelling plaatsgevonden van de 
wateropgave en de bijbehorende kaders en uitgangspunten. Momenteel wordt 
gewerkt aan een vertaalslag naar maatregelen. De uitwerking naar maatregelen 
is een proces dat de komende jaren zal doorlopen. 

Voldoende water – Faciliteren gebruiksfuncties  
- Vanuit Deltaplan Zoetwater beschikbaarheid van zoetwater inzichtelijk maken 

en voorzieningenniveaus vastleggen (realisatie in 2021).  
- Actueel houden van tenminste 80% van de peilbesluiten. 

 

- Onderzoek naar zoetwaterbeschikbaarheid wordt in vierde kwartaal afgerond 
waarna volgende stappen gezet kunnen worden richting vastleggen van 
voorzieningenniveaus.  

- Zie toelichting bij bijbehorende KPI’s.  

Schoon water – Basisinrichting watersysteem 
- Uitvoering van de KRW-maatregelen uit het tweede Stroomgebiedbeheerplan 
- Voorbereiding derde Stroomgebiedbeheerplan (planperiode 2022-2027) incl. 

doorlopen gebiedsprocessen en uitwerken maatregelenpakket. 
- proces vormgeven voor het afleiden en vaststellen van doelen voor reguliere 

wateren 

 

- De nog niet uitgevoerde maatregelen uit SGBP-2 zijn meegenomen in de toets 
voor het derde Stroomgebiedsbeheerplan. In derde kwartaal is gestart met 
uitwerking van KRW-onderhoudsmaatregelen in onderhoudsconcepten. 
Geplande maatregelen worden uitgevoerd.  Zie verdere toelichting bij 
bijbehorende KPI. 

- Het proces om te komen tot een nieuw Stroomgebiedsbeheersplan loopt op 
schema. In juni is de VV in een informatieve VV meegenomen in dit proces. 

- Proces voor afleiden en vaststellen van doelen voor regulier water loopt.  



26 I    Burap 2020 
 

Wat gaan we daarvoor doen in 2020? Toelichting van de oorzaak voor de afwijking(en): 

Schoon water – Robuust en klimaatbestendig 

- Afronding onderzoek naar de effecten van klimaatverandering op de 
waterkwaliteit en de ecologie. 

 

- Onderzoek ligt op schema en wordt afgerond.  

Schoon water – faciliteren gebruiksfuncties  

- Voorbereidingen treffen voor doelbepaling voor het vervullen van 
maatschappelijke functies door watersystemen. 

 

- De voorbereidingen worden gestart wanneer voorzieningenniveaus zoetwater 
inzichtelijk zijn (2021). 
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Wat mag het kosten? 
 
Omschrijving 
(bedragen x € 1 mln.) 

Budget (incl. 
wijzigingen) 

Realisatie t/m 
juli (excl. 

verplichtingen) 

Begroting na 
bijstelling 

Bijstelling 
begroting 

Voordeel (V) / 
Nadeel (N) 

Lasten 02.10 Basisinricht watersysteem/Basiswaterkwal 33,4 12,7 31,5 -2,0 V 

02.20 Robuust en klimaatbestendig watersysteem 13,6 7,2 12,6 -1,0 V 

02.30 Faciliteren gebruiksfuncties 3,5 2,1 3,6 0,0 N 

Totaal Lasten 50,6 22,0 47,6 -3,0 V 

Baten 02.10 Basisinricht watersysteem/Basiswaterkwal -0,4 -0,0 -0,4 -0,0 V 

02.20 Robuust en klimaatbestendig watersysteem 0 0 0     
02.30 Faciliteren gebruiksfuncties -0,0 0 -0,0     

Totaal Baten -0,4 -0,0 -0,4 -0,0 V 

Saldo van baten en lasten voor bestemming 50,2 22,0 47,1 -3,0 V 

Toevoeging aan reserves 10,7 10,7 12,6 1,9 N 

Onttrekking aan reserves -11,6 -11,2 -11,6 0   
Saldo van baten en lasten na bestemming 49,3 21,5 48,2 -1,1 V 

 
In het beleidsproduct basisinrichting watersysteem zijn de volgende wijzigingen 
aangebracht. Binnen het groot onderhoud aan kunstwerken en beschoeiingen is 
gebleken dat een aantal werken die in de begroting geraamd is onder de 
exploitatiebudgetten bij nader inzien als investering gekwalificeerd dienen te 
worden en daarom op een andere wijze gefinancierd c.q. geadministreerd dienen 
te worden. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 1,5 miljoen. Voorgesteld 
wordt om dit voordeel aan de tariefegalisatie reserve watersysteemheffing toe te 
voegen. Overeenkomstig is een aantal nieuwe investeringen aangemaakt en/of 
bestaande investeringen opgehoogd. Dit betreft: 
- € 0,3 miljoen, beschoeiingen (nieuwe investering 7103100358)   
- € 0,1 miljoen, Renovatie gemaal Nieuwe Stad (reeds bestaande investering 
7103100353) 
- € 0,2 miljoen, bouwkundig onderhoud gemalen (nieuwe investeringen 
7103300127/7103300128) 
- € 0,7 miljoen, technisch onderhoud gemalen (nieuwe investeringen 
7103300125/7103300126) 
 - € 0,2 miljoen, vervanging stuwen (reeds bestaande investering 7103300124)   
 

In lijn met de geprognotiseerde dotatie aan de bestemmingsreserve baggeren 
van € 2,5 miljoen (Uitvoeringsprogramma 2020) wordt € 0,4 miljoen toegevoegd 
aan de bestemmingsreserve baggeren. Dit in een aanvulling op de reeds 
gedoteerde € 2,0 miljoen uit de eerste begrotingswijziging 2020. Afhankelijk van 
de realisatie en eventueel opgetreden risico's  in kwartaal 3 en 4 zal eind 2020 
een laatste dotatie plaatsvinden.   
 
Binnen het beleidsproduct Robuust en klimaatbestendig watersysteem is een 
tweetal afwijkingen te rapporteren: 
- De inschatting dat door het effectueren van nieuw peilbesluit voor het 

Oostvoornse Meer (hoger peil) aanpassingen aan de horecagelegenheden 
noodzakelijk zou zijn, blijkt niet meer valide. Schadeclaims door c.q. 
bijdragen aan paviljoenhouders worden niet meer verwacht. Het hiervoor 
opgenomen exploitatiebudget van € 0,7 miljoen komt hiermee te vervallen.  

- De onderzoeks- en voorbereidingskosten voor potentiele en geplande 
investeringen vallen lager uit dan geraamd. Dit komt o.a. door vervallen van 
investeringen, vertraging in voorbereiding projecten derden en een deel van 
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investeringen die met interne expertise is voorbereid i.p.v. inzet 
ingenieursbureaus. Het budget wordt daarom met € 0,2 miljoen verlaagd.   

 
 

 

Investeringen 
 

Voldoende en Schoon 
Water 

Status Begrote 
netto 

kosten 

Laatst 
bestuurlijk 

vastgestelde 
data* 

Geactualiseerde  
netto 

kosten 

Geactualiseerde 
bestuurlijke 

data 

Toelichting in cognos 

7103100275 verbreding 
hoofdwatergang toldijk 

GEPLAND 1,0 2021 
2023 

0,0 Vervallen 
Vervallen 

Scope: In dit project dient het watersysteem ten zuidoosten van de 
kern van Spijkenisse vergroot te worden zodat  voldoende water 
richting het nieuwe gemaal Putten kan afstromen. De uitgangspunten 
uit het gebiedsplan Putten zijn getoetst aan de, nog uit te voeren, 
gebiedsontwikkelingen. Alternatieve afvoerroutes zijn onderzocht en 
er is een nieuwe gebiedsanalyse gemaakt. Uit deze analyse blijkt dat 
verbreding van de watergang met de huidige inzichten op dit moment 
niet noodzakelijk is. Het project komt hiermee te vervallen 

7103100355 Peilbesluit 
Kilhaven 

GEPLAND 0,2 2020 0,2 2022 
2022 

Tijd: Peilbesluit is in 2020 vastgesteld. De maatregel wordt in 2021 
voorbereid en in 2022 uitgevoerd. Per abuis opgevoerd voor realisatie 
in 2020. 

7103300117 Voornse 
Sluis voor bediening op 
afstand 

GEPLAND 0,0 2020 
2020 

0,0 Vervallen 
Vervallen 

Scope: Gedurende het project is gebleken dat het realiseren van 
bediening op afstand niet mogelijk is omdat dit niet overgedragen kan 
worden aan RWS. Hierdoor is er geen valide business case meer en 
komt de investering te vervallen.  

7103100281 KRW 
maatregelen 2018 - 2021 
- HW-GO / Afleiden 
zoetwaterstroom 
Oudeland v. S 

LOPEND 0,6 2020 
2022 

0,6 2020 
2022 

Scope: De naam van de investering wordt aangepast naar: Afleiden 
zoetwaterstroom Oudeland van Strijen 

7103100307 
Gebiedsplan 
Cromstrijen, fase 2 

LOPEND 4,3 mei-2018 
dec-2021 

4,2 mei-2018 
dec-2021 

Financiën: Het totaalkrediet wordt naar beneden bijgesteld met 
€ 0,15 miljoen. Het aantal opgetreden risico's is beperkt en de 
aanbesteding van de watergang heeft gunstig uitgepakt.   

7103100315 Vervangen 
persleiding Immanuel 
Kantstraat 

LOPEND 1,1 sep-2017 
dec-2020 

1,1 sep-2017 
apr-2021 

Tijd: De bestuurlijke deadline wordt verplaatst van dec -2020 naar apr 
- 2021. De vervanging van de persleiding wordt dit jaar uitgevoerd, 
maar de financiële afrekening met gemeente Rotterdam vindt begin 
2021 plaats. 
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Voldoende en Schoon 
Water 

Status Begrote 
netto 

kosten 

Laatst 
bestuurlijk 

vastgestelde 
data* 

Geactualiseerde  
netto 

kosten 

Geactualiseerde 
bestuurlijke 

data 

Toelichting in cognos 

7103100348 Aanpassen 
kunstwerken 
Wateropgave ZW 

LOPEND 0,2 jul-2019 
dec-2020 

0,2 jul-2019 
dec-2020 

Financiën: Het krediet wordt naar beneden bijgesteld van € 0,2 
miljoen naar € 0,15 miljoen. Er hebben zich geen noemenswaardige 
risico's voorgedaan. 

7103100352 Vervanging 
Duiker 2020 HoO 

LOPEND 0,4 feb-2020 
dec-2020 

0,2 feb-2020 
dec-2020 

Financiën: Op basis van actuelere ramingen en inkooporders is 
gebleken dat van de vervangingsopgave duikers uit het Huis op Orde 
een kleiner gedeelte kwalificeert als investering en daarmee dient het 
kredietbedrag verlaagd te worden.   

7103100353 Ren. 
persleiding gemaal 
Nieuwe Stad 

LOPEND 0,1 jun-2020 
dec-2020 

0,2 jun-2020 
dec -2020 

Financiën: Voor de vervanging van de persleiding zijn inmiddels 
actuelere ramingen en inkooporders bekend. Om het werk uit te 
kunnen voeren is € 0,1 miljoen extra benodigd. 

7103300124 Vervangen 
Stuwen 2020 HoO 

LOPEND 0,2 feb-2020 
dec-2020 

0,4 feb-2020 
dec-2020 

Financiën: Op basis van actuelere ramingen en inkooporders is 
gebleken dat een groter gedeelte van de vervangingsopgave stuwen 
vanuit Huis op Orde kwalificeert als een investering. Het 
kredietbedrag dient hierdoor verhoogd te worden.  

7103100282 Y09.019 
Wateropgave Hillevliet 

POTENTIEEL 0,5 2020 
2021 

0,5 2020 
2022 

Tijd: Bij de stedelijke wateropgave lift WSHD mee op initiatieven van 
derden. De gemeente Rotterdam heeft de aanbesteding gedaan met 
de opgave hierin verwerkt. In het najaar van 2020 zal het waterschap 
nadere afspraken maken over de extra waterberging en wordt naar 
verwachting de SOK met de gemeente Rotterdam opgesteld en aan 
het bestuur aangeboden. De bouw duurt ongeveer 1,5 à 2 jaar. 
Daarom is de bijdrage vanuit het waterschap nu geprognotiseerd in 
2021 en 2022. 

7103100302 Verb. inlaat 
Trekdam met 
Meer&Oude Mol 

POTENTIEEL 1,2 2021 
2022 

0,0 Vervallen 
Vervallen 

Scope: Met het project werd vooral een verbetering van de 
nutriënten beoogd. Uit een waterkwaliteitsanalyse gedaan in 2018 
blijkt echter dat de nutriënten nu aan de norm voldoen en slechts een 
kleine verbetering verwacht werd op de structuur. Hierdoor is er geen 
valide business case meer voor deze investering. 

7103100316 NBW 2018-
2027, jaarschijf 2019 

POTENTIEEL 1,2 2022 
2022 

0,0 Vervallen 
Vervallen 

Scope: Project 7103100316 NBW 2018-2027, jaarschijf 2019 wordt 
samengevoegd met project 7103100332 NBW 2018-2027 jaarschijf 
2020. 
Vanuit het verleden was het budget voor de wateropgave (NBW) 
opgeknipt in jaarschijven, maar vanwege het verschuiven van 
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Voldoende en Schoon 
Water 

Status Begrote 
netto 

kosten 

Laatst 
bestuurlijk 

vastgestelde 
data* 

Geactualiseerde  
netto 

kosten 

Geactualiseerde 
bestuurlijke 

data 

Toelichting in cognos 

initiatieven in stedelijk gebied waardoor de invulling vertraagd is, 
kloppen die jaarschijven niet meer. 

7103100332 NBW 2018-
2027 jaarschijf 2020 

POTENTIEEL 3,4 2023 
2024 

4,5 2023 
2024 

Scope: Project 7103100316 NBW 2018-2027, jaarschijf 2019 wordt 
samengevoegd met project 7103100332 NBW 2018-2027 jaarschijf 
2020. 
Vanuit het verleden was het budget voor de wateropgave (NBW) 
opgeknipt in jaarschijven, maar vanwege het verschuiven van 
initiatieven in stedelijk gebied waardoor de invulling vertraagd is, 
kloppen die jaarschijven niet meer. 
Financiën: Project 7103100316 NBW 2018-2027, jaarschijf 2019 
wordt samengevoegd met project 7103100332 NBW 2018-2027 
jaarschijf 2020. 
Door de samenvoeging van de projecten is het krediet verhoogd. 

K2018-043 Duiker 
Dordrecht 

POTENTIEEL 0,1 2020 
2020 

0,1 2020 
2021 

Tijd: Opgave wordt onderdeel van het gezamenlijke project 
'Waterkraan' met de gemeente Dordrecht. Voorbereiding van het 
project heeft in 2020 vertraging opgelopen waardoor de realisatie 
doorschuift. Bestuurlijke besluitvorming over project 'Waterkraan' 
wordt voorbereid.  

K2018-102 Hevelleiding 
Puttershoek 

POTENTIEEL 0,2 2023 
2023 

0,0 Vervallen 
Vervallen 

Scope: De opgave wordt opgepakt binnen het project Dijkkruisingen 
vanuit de investeringen ‘inlaat primaire kering 2020’ ev (Huis op 
Orde). Het project komt te vervallen. 

K2019-002 Invulling 
wateropgave ZW 

POTENTIEEL 4,4 2020 
2022 

4,4 2022 
2024 

Tijd: De meekoppelkans om in 2019 al een deel van deze opgave in te 
vullen, is vervallen. Dit krediet wordt pas vrij gemaakt bij het invullen 
van de gehele opgave in 2022. 

K2019-003 Wateropgave 
2e watersysteem 
toetsing 

POTENTIEEL 6,0 2021 
 

0,0 Vervallen 
Vervallen 

Scope:  Begin 2020 is het kader voor de nieuwe opgave bestuurlijk 
vastgesteld. Dit kader geeft richting aan de maatregelen die vanaf 
2022 worden opgepakt. Hiervoor wordt in 2021 een 
uitvoeringsagenda opgesteld, die wordt opgenomen in begroting 
2022 en verder. Voor 2021 geldt dat voor de reeds geplande 
maatregelen specifieke posten zijn opgenomen. Deze algemene post 
is daarmee overbodig en komt te vervallen. 
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Voldoende en Schoon 
Water 

Status Begrote 
netto 

kosten 

Laatst 
bestuurlijk 

vastgestelde 
data* 

Geactualiseerde  
netto 

kosten 

Geactualiseerde 
bestuurlijke 

data 

Toelichting in cognos 

K2019-004 
Stroomgebied 
beheerplan 3 

POTENTIEEL 1,8 2022 
 

0,0 Vervallen 
Vervallen 

Scope:  In 2021 wordt het kader voor de nieuwe opgave door middel 
van het WBP bestuurlijk vastgesteld. Dit kader geeft richting aan de 
maatregelen die vanaf 2022 worden opgepakt. Hiervoor wordt in 
2021 een uitvoeringsagenda opgesteld, die wordt opgenomen in 
begroting 2022 en verder. Voor 2021 geldt dat voor de reeds 
geplande maatregelen uit SGBP-2 specifieke posten zijn opgenomen. 
Deze algemene post is daarmee overbodig en komt te vervallen. 
 

K2019-005 Diesel 
aangedreven 
noodbemaling 

POTENTIEEL 0,5 2020 
2020 

0,5 2020 
2021 

Tijd: De uitwerking van het vervangingsvoorstel en de aanbesteding 
staan gepland voor 2020. Het jaar van realisatie wijzigt van 2020 naar 
2021. 

K2019-006 Renovatie 
van Gemaal Oudeland 

POTENTIEEL 0,3 2022 
2022 

0,0 Vervallen 
Vervallen 

Scope: Uit nadere uitwerking van de maatregelen is gebleken dat de 
opgave kleiner is dan verwacht en daarom binnen de exploitatie 
(onderhoud) opgepakt kan worden. De investering komt hiermee te 
vervallen. 

K2019-008 Zuiderdiep POTENTIEEL 0,7 2022 
2022 

0,0 Vervallen 
Vervallen 

Scope: Voor het Zuiderdiep en de havenkanalen zijn in het verleden 
alleen voorlopige doelen vastgesteld en er zijn nog geen KRW 
maatregelen genomen. Eerst dient een planstudie uitgevoerd te 
worden alvorens een concrete maatregelen gedefinieerd kunnen 
worden. Dit zal onderdeel zijn van het SGBP-3. 

K2020-004 
Automatisering stuw 
Reedijk 

POTENTIEEL 0,1 2021 
2021 

0,0 Vervallen 
Vervallen 

Scope: Het automatiseren van stuw Reedijk zal vanwege de financiële 
omvang (lager dan grens Beleidsnota AWA) uit de exploitatie 
gefinancierd worden. Hiermee komt de investering te vervallen. 

K2020-008 Koppeling 
maalgebieden 
FlakkeeOost 

POTENTIEEL 0,4 2022 
2022 

0,0 Vervallen 
Vervallen 

Scope: Het college heeft op 10 maart 2020 (B2000655) besloten de 
maatregel 'optimalisatie watersysteem Oostflakkee' voorlopig niet op 
te voeren in de 2e fase van het Deltaprogramma zoetwater, maar de 
nut en noodzaak van een zout Volkerak -Zoommeer verder te 
onderzoeken en de uitvoering in een later stadium (3e fase 
Deltaprogramma na 2028) te heroverwegen. 

K2020-013 
Zoetwatervoorz Groote 
Zuiderpolder 

POTENTIEEL 0,1 2021 
2021 

0,0 Vervallen 
Vervallen 

Scope: Op basis van nadere uitwerking van deze maatregel is 
gebleken dat er geen valide business case is voor deze investering. 
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Voldoende en Schoon 
Water 

Status Begrote 
netto 

kosten 

Laatst 
bestuurlijk 

vastgestelde 
data* 

Geactualiseerde  
netto 

kosten 

Geactualiseerde 
bestuurlijke 

data 

Toelichting in cognos 

Het waterschap heeft hier geen opgave en de maatschappelijke baten 
wegen niet op tegen de kosten.   

*In de kolommen met bestuurlijke data is eerst het jaar van aanvang en daaronder het jaar van realisatie weergegeven. Voor lopende investeringen zijn ook de maanden in 
de betreffende jaren opgenomen. Hiermee worden mutaties in de planning binnen één kalenderjaar zichtbaar. 
 

Nieuwe investeringen  
Binnen de exploitatie van het programma Water zijn uitgaven gedaan ten aanzien 
van het vervangingen en renoveren van beschoeiingen en gemalen. Op basis van 
de uit te voeren werkzaamheden is gebleken dat dit investeringsmaatregelen zijn 

in plaats van onderhoud. Dit betekent dat de uitgaven geactiveerd moeten 
worden. Op basis hiervan worden vijf nieuwe investeringsprojecten opgevoerd. 
Om realisatie in 2020 mogelijk te maken wordt voorgesteld deze investeringen 
direct vrij te geven. 

 

Programma Water 

Investering  
(bedragen x € 1 mln.) 

Jaar  
aanvang 

Jaar  
realisatie 

Bruto  
investering 

Bijdragen en  
subsidies 

Netto  
investering 

7103100358 Vervangingsinvest. beschoeiingen 2020 2020 2020 0,3 0,0 0,3 

7103300125 Vervanging 4 gemalen mechanisch 2020 2020 2020 0,5 0,0 0,5 

7103300126 Renovatie gemaal Kilhaven 2020 2021 0,2 0,0 0,2 

7103300127 Renovatie gemaal Dabbe 2020 2020 0,1 0,0 0,1 

7103300128 Renovatie gemaal Het Oudeland 2020 2020 0,2 0,0 0,2 
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Prestatie indicatoren Streefwaarde Prognose Status 

% prioritaire knelpunten dat binnen 3 jaar is opgelost 100% 

  

Met het vaststellen van het maatregelenpakket voor Huis 
op Orde zijn de prioritaire knelpunten als zodanig komen te 
vervallen en waar nodig onderdeel geworden van het 
maatregelpakket. Daarom vindt geen rapportage op deze 
KPI (meer) plaats. 

KRW-maatregelen uit het SGBP zijn volgens planning in 
uitvoering (stuks, cumulatief) 

95 48 Een aantal opgaven is komen te vervallen, streefwaarde 
per 2021 bijgesteld. Maatregelen voor 2022 en verder 
worden opgenomen in het derde SGBP, dat eind 2021 ter 
besluitvorming wordt voorgelegd. Een aantal maatregelen 
is nog in voorbereiding c.q. uitvoering.  Hiervan is nog 
onzeker of deze voor het eind van het jaar gerealiseerd 
kunnen worden. 

 

Prestatie indicatoren Streefwaarde Prognose Status 

% peilgebieden dat getoetst is aan actuele klimaatscenario’s 100% 100% Momenteel is met de bestuurlijke vaststelling van de 
wateropgave het volledige beheergebied getoetst aan de 
actuele klimaatscenario's. Het KNMI heeft aangegeven dat 
de nieuwe klimaatscenario's naar verwachting pas in 2023 
beschikbaar komen. 

Nog te realiseren wateropgave landelijk gebied in m3 - - De resterende opgave in het landelijk gebied betreft het 
Oudeland van Strijen. Het streven voor dit gebied is om na 
afronding van een gebiedsproces en in overleg met de 
Provincie Zuid-Holland de norm aan te passen, waardoor 
de wateropgave vervalt. Daarom is geen waarde 
opgenomen. 
Het gebiedsproces is in volle gang en samen met de 
stakeholders wordt gezocht naar een passend 
waterhuishoudingsplan.   

Nog te realiseren wateropgave stedelijk gebied in m3 (1/3 van 
totaal tot 2027) 

120.000 160.000 Een aantal stedelijke ontwikkelingen in onder meer 
Rotterdam, waarin de wateropgave wordt meegenomen, 
is vertraagd. Daarom wordt de streefwaarde voor 2020 
niet behaald. De contacten met de gemeente zijn de 
afgelopen tijd geïntensiveerd. Daarmee is er beter zicht op 
de plannen van de gemeente en de mogelijkheden om 
daarbij aan te haken om de wateropgave te verkleinen. Op 
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korte termijn wordt de achterstand daarmee niet 
ingelopen. Op de lange termijn is de verwachting wel dat 
dit bijdraagt aan een versnelde invulling van de 
wateropgave.  

 

Prestatie indicatoren Streefwaarde Prognose Status 

 % van het gebied waarvan het voorzieningenniveau zoetwater 
is vastgelegd 

0% 0% Voorzieningenniveau wordt vastgelegd in 
Deltaprogramma; gereed in 2021. 

% oppervlakte van het beheersgebied waarvoor het peilbesluit 
actueel is 

80% 92% Loopt conform 

% peilgebieden waarin het peil binnen de marges van het 
peilbesluit beheerd wordt 

100% 92%  Verwachte resultaat 2020 ligt in lijn met resultaat 2019. 
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3.3 Programma Waterketen 
 

Wat gaan we hiervoor doen ? 
 
Het ALM-onderzoekstraject ligt op de koers wat betreft de doelstelling in het 
Waterbeheerprogramma 2016-2021 (WBP). Begin 2020 is gestart met de ALM-
studies voor de 4 zuiveringskringen Dokhaven, Dordrecht, Hellevoetsluis en 
Heenvliet met een doorlooptijd van circa twee jaar. De afronding is voorzien eind 
2021.  
 
De VV heeft in september 2018 de integrale aanpak ten aanzien medicijn en 
hormoon verstorende stoffen vastgesteld. In 2020 wordt invulling gegeven aan 
de bronaanpak voor medicijnen.  
 
De in 2019 gestarte actualisatie van de onderhoudsconcepten (meerjarig traject) 
is in 2020 verder opgepakt met een geactualiseerde aanpak op basis van 
voortschrijdend inzicht.  
 
De ontwikkeling van adequate kpi’s loopt en wordt mede afgestemd op het 
traject van het nieuwe WBP en de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer.  

Vanuit Huis op Orde is in 2019 een trendbreuk ingezet met de wijze van werken 
ten opzichte van de afgelopen jaren. Er wordt nadrukkelijker ingezet op het 
sturen op opgave en activiteiten. De eerste voorzichtige tekenen van een 
kentering (ombuiging correctief naar preventief) lijken zich voor te doen. Maar 
nog steeds geldt dat het (tempo van) op orde komen in grote mate afhankelijk is 
van het (niet of geleidelijk) beschikbaar stellen van middelen, de snelheid 
waarmee extra personele capaciteit kan worden ingezet, het behoud van het 
huidige personeel en de doorontwikkeling van de organisatie. 
 
Naast deze onzekerheden bij het ‘op orde komen’ is ‘deze organisatie in 
ontwikkeling’ geraakt door de Corona-crisis die leidt tot hinder en beperkingen in 
de realisatiegraad voor zowel investeringen als exploitatie. Gevolg is dat een 
aantal activiteiten van 2020 schuift naar 2021 en mogelijk zelfs verder. 
 

 
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? Toelichting van de oorzaak voor de afwijking(en): 

Onderzoeken 
- Uitvoeren van de ALM-studies Heenvliet, Hellevoetsluis, Dokhaven, Dordrecht 
 
 
 
- Haalbaarheidsonderzoek/pilot t.b.v. potentiele investering “Online meters sliblijn 
rwzi’s” 
 
 
 
 
- Het onderzoeken van nieuwe investeringen (exclusief nieuwe investeringen vanuit 
de ALM’s) om te komen tot een voorkeursvariant 
 
 

Onderzoeken: 
- Geen afwijking. Begin 2020 is fase 1 (integrale schouw) gestart. De aanbesteding 
en contracttering van een marktpartij voor fase 2 (variantenstudie) heeft 
plaatsgevonden.  
 
- Voorbereidingen voor een pilot met online meters sliblijn in Zwijndrecht zijn 
getroffen. Het haalbaarheidsonderzoek is nog niet gestart in verband met  
personeelsverloop en Corona. Wel is met het investeringsbesluit “Online meters 
waterlijn rwzi” alvast een no-regret en synergiemaatregel mogelijk gemaakt op het 
vlak van benodigde ondergrondse infrastructuur.  
 
- Voor diverse nieuwe investeringen zijn onderzoeken opgestart om een 
voorkeursvariant te bepalen. Hierdoor is een betere programmering mogelijk. 
Sommige investeringen zijn na het onderzoek beter in de tijd weggezet of kunnen 
vervallen.  
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Wat gaan we daarvoor doen in 2020? Toelichting van de oorzaak voor de afwijking(en): 

 
- Onderzoek verlichtingsconcept (duurzaamheid en contractvormen) t.b.v. 
vervanging verlichting Dokhaven 
- Opstellen Energie Efficiency Plan (EEP) voor 2021-2024 
  

 
- Geen afwijking en is onderdeel geworden van de ALM-studie Dokhaven.  
 
- Vervalt. MJA-3 participatie van waterschappen loopt af in 2020. Binnen de Unie en 
VvZB worden verschillende sporen onderzocht voor opvolging. 

Programmeren 
- Uitwerking en programmering van ALM-maatregelen (o.a. potentiele 
investeringen) o.b.v. de in 2019 gekozen voorkeursvariant voor de 5 
zuiveringskringen Goeree-Overflakkee en de zuiveringskring Spijkenisse 
 
 
- Gefaseerde implementatie van het Strategisch Onderhoudsplan (SOP). Concreet; 
vertaling en uitwerking van de (in 2019) geactualiseerde onderhoudsconcepten 
(OHC’s) in MeerjarenOnderhoudsProgramma’s (MOP) voor minimaal 10 
zuiveringskringen 
- Vertaling en uitwerking van de (in 2019) uitgevoerde Slibstrategiestudie WSHD 
 
 
 
 
- Uitwerken en programmeren van  potentiele investeringen (exclusief de potentiele 
investeringen vanuit de ALM’s) om te komen tot een uitgewerkte voorkeursvariant 
 
 
 
- Op basis van de opgestelde visie Modernisering Technische Automatisering 
worden de varianten uitgewerkt en geprogrammeerd 
  

Programmeren: 
- Geen afwijking. Op basis van de door de VV vastgestelde ALM-voorkeursvariant 
sept-2019 is het MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP) opgesteld. Een eerste 
uitwerking van de meerjareninvesteringsprognose is opgevoerd in de 
meerjarenbegroting 2021 en verder. 
 
- Het in 2019 gestarte meerjarige actualisatietraject is in 2020 verder opgepakt. 
Door een bijgestelde aanpak en prioritering zullen in 2020 niet 10 maar 5 MOP’s 
gereed komen. De overige 15 volgen in 2021-2022.  
 
- De haalbaarheidsstudie voor een slibgisting op rwzi Dordrecht is vertraagd 
opgestart als gevolg van personeelsverloop en Corona.  
De haalbaarheidsstudie om een deel van het zuiveringsslib extern te vergisten, is 
ook als gevolg van Corona vertraagd.  
 
- Voor diverse potentiële investeringen heeft de uitwerking naar een uitgewerkte 
voorkeursvariant plaatsgevonden. Daarnaast is een aantal investeringen in de tijd 
naar voren gehaald om hoog urgente vervangingen op Sluisjesdijk mogelijk te 
maken. 
 
- Uitgegaan wordt van een ‘state of the art’ vervanging en modernisering die verder 
wordt geprogrammeerd en voorbereid.  

Procesvoeren 
- Diverse activiteiten en projecten t.b.v. verbetering en optimalisatie van het proces 
rondom monstername en het op orde brengen en houden van de 
monsternameapparatuur. 
- Het opstarten en uitvoeren van een discrepantieonderzoek om de oorzaak te 
achterhalen tussen het significante verschil tussen de vooraf theoretisch 

Procesvoeren: 
- Een uniformeringslag is uitgevoerd,  waardoor de kans op fouten en uitval van de 
monsternames kleiner wordt. 
 
- Verdere verbetering en optimalisatie, waaronder ook het discrepantieonderzoek, 
hebben nog niet plaatsgevonden. De  medewerkers zijn tijdens de Corona pandemie  
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Wat gaan we daarvoor doen in 2020? Toelichting van de oorzaak voor de afwijking(en): 

vastgestelde en de daadwerkelijk gemeten influentbelasting. 
 
- Parallel aan de uitvoering van het investeringsproject “Online meters waterlijn 
rwzi’s” het ontwikkelen van extra of nieuwe procesregelingen t.b.v. daadwerkelijke 
gebruik en benutting van de meetsensoren 
  

ingezet op de reguliere bedrijfsvoering. 
 
- Geen afwijking  

Onderhouden 
Niet alle noodzakelijke werkzaamheden conform de in het verleden opgestelde 
onderhoudsconcepten zijn de laatste jaren uitgevoerd. Hierdoor is een achterstand 
en grote werkvoorraad ontstaan. Op dit moment is de organisatie nog niet in staat 
om alle geplande onderhoudswerkzaamheden binnen de gestelde planning en 
kaders uit te voeren door inefficiënte processen, onvoldoende (gekwalificeerd) 
personeel en de ontstane achterstand. 
Door het niet kunnen uitvoeren van het volledige (al geprioriteerde) werkpakket 
2020 ligt de hoogste prioriteit bij extra middelen voor werving van personeel. Al 
naar gelang dat de huidige bezetting de nieuwe mensen kunnen inwerken, wordt 
over de loop van de komende jaren een opbouw voorzien van een bezetting die het 
werkpakket ook georganiseerd en uitgevoerd kan krijgen. 
 
Tot die tijd wordt, binnen de mogelijkheden, het werkpakket geprioriteerd en 
uitgevoerd op basis van de volgende afwegingskaders: 
 
- Wetgeving en veiligheid op orde 
Voldoen aan wetgeving, uitvoeren van verplichte inspecties, uitvoeren van 
vervolgwerk, veiligheid op orde te brengen. 
 
- Grip op preventief onderhoud 
Afremmen van verval door onderhoud aan de meest kritische installatieonderdelen 
ter voorkoming of minimalisering van terugval van de zuiveringsprestaties. 
 
- Grip op correctief onderhoud 
Storingen zo doelmatig mogelijk oplossen met prioritering op basis van prestaties. 
 
- Risico’s beperken en kansen benutten 
Met een risico- en kansenbudget slagvaardig handelen bij optredende risico’s en de 

Onderhouden: 
- De realisatiegraad van het werkpakket van het onderhoud loopt achter ten 
opzichte van de jaarplanning. Dit kent een aantal oorzaken. De standaard 
onderhoudswerkzaamheden vergen relatief veel werkvoorbereiding door 
ongunstige contracttering. Dit heeft het eerste kwartaal veel uren gekost. Hierna 
zijn de unieke en complexe onderhoudswerkzaamheden opgestart. Ook deze 
vergen veel voorbereidingstijd om de markt te kunnen benaderen. Ook het 
vervolgwerk uit inspecties, waar vanaf dit jaar na lange tijd weer budget voor 
beschikbaar is gesteld, vergt veel voorbereidingstijd, aangezien deze 
werkzaamheden lange tijd niet meer gedaan zijn. 
 
- De invulling van de extra formatie uit Huis op Orde bij de onderhoudsafdeling 
heeft eerst geleid tot een interne mobiliteit van medewerkers. De omslag naar extra 
medewerkers kan nu gemaakt worden. Hiermee kan op termijn verbetering van de 
realisatie van het onderhoud in gang gezet worden. 
 
- De prioritering van het werkpakket vindt conform de afwegingskaders plaats. 
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Wat gaan we daarvoor doen in 2020? Toelichting van de oorzaak voor de afwijking(en): 

stijgende trend van storingsonderhoud te doorbreken. Anderzijds kansen benutten 
door in voorkomend geval inspecties en/of werkzaamheden te combineren 
waarmee ook achterstanden (gedeeltelijk) kunnen worden ingelopen. 
  

Vernieuwen (projecten) 
- Initiëren van geplande investeringen. 
- Uitvoeren van lopende investeringen inclusief het Investeringsprogramma 
Sluisjesdijk.  
  

Vernieuwen (projecten): 
- De geplande en lopende investeringen worden uitgevoerd conform de baseline 
van het Uitvoeringsprogramma en Begrotingswijziging. Sommige projecten hebben 
te maken gekregen met vertraging door de Corona-maatregelen. Voor de specifieke 
wijzigingen ontstaan in het tweede kwartaal wordt verwezen naar de tabel over de 
investeringen.   

Uit bedrijf nemen 
- Het voeren van gesprekken met grondeigenaren en andere stakeholders als 
voorbereiding (scope, planning, kosten, marktbenadering) voor de verwijdering van 
de asbestcementleiding Brielle-Oostvoorne. 
  

Uit bedrijf nemen: 
- Vertraagd en geprioriteerd als gevolg van personeelsverloop en Corona.  

Veiligheid 
- Implementatie en uitvoering van de Waterketen-specifieke stappen voortkomend 
uit het Beslisdocument Veiligheid en Programmaplan Veiligheid. 
  

Veiligheid: 
- Het onderwerp veiligheid wordt WSHD breed opgepakt. Organisatie breed en dus 
ook in de Waterketen wordt de bewustwording over veiligheid vergroot. Dit uit zich 
op verschillende terreinen: Serious Gaming, wekelijks bespreekpunt in  
werkoverleggen en het uitvoeren van werkzaamheden die de veiligheid vergroten/ 
borgen.   
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Wat mag het kosten? 
 
Omschrijving 
(bedragen x € 1 mln.) 

Budget (incl. 
wijzigingen) 

Realisatie t/m 
juli (excl. 

verplichtingen) 

Begroting na 
bijstelling 

Bijstelling 
begroting 

Voordeel (V) / 
Nadeel (N) 

Lasten 03.10 Beheer RWZI's 69,0 38,2 69,9 0,9 N 

03.20 Impact op oppervlakte water 0,1 0,0 0,1     
03.30 Doelmatige waterketen 0,4 0,2 0,4     

Totaal Lasten 69,4 38,5 70,3 0,9 N 

Baten 03.10 Beheer RWZI's -0,9 -0,0 -1,0 -0,1 V 

03.20 Impact op oppervlakte water -0,0 0 -0,0     
03.30 Doelmatige waterketen -0,0 0 0 0,0 N 

Totaal Baten -0,9 -0,0 -1,0 -0,1 V 

Saldo van baten en lasten voor bestemming 68,5 38,4 69,3 0,8 N 

Toevoeging aan reserves 6,2 6,2 6,6 0,4 N 

Onttrekking aan reserves -4,6 -4,6 -4,6 0   
Saldo van baten en lasten na bestemming 70,1 40,0 71,3 1,2 N 

 
Binnen het programma Waterketen is het saldo van de verwachte kosten en 
baten (vóór bestemming) € 0,8 miljoen hoger dan begroot (nadeel). De 
belangrijkste redenen zijn hieronder aangegeven. 
 
Lasten: 
Door de Corona-maatregelen zijn niet alle beoogde opleidingstrajecten gestart en 
de ombuiging naar "op afstand opleiden" heeft tijd gekost (voordeel 
€ 0,1 miljoen).  
 
Conform de afspraken met de VV bij de begroting 2020 is het budget voor 
onderzoek en risico- en kansenbudget in de Waterketen (deels) verlaagd, maar 
de activiteiten kunnen wel opgestart worden. De volgende onderzoeken zijn 
opgestart: ALM-studies Dokhaven, Dordrecht, Hellevoetsluis en Heenvliet, 
Slibstrategie WSHD, toekomstverkenning Waterketen, silo's Dokhaven en 
Sluisjesdijk en aanpassing ventilatiegebouw Sluisjesdijk (nadeel € 0,7 miljoen). 
Daarnaast zijn de volgende activiteiten opgestart om risico’s (zoals overschrijding 
lozingseis) te beheersen: dosering koolstofbron rwzi Dordrecht, aanschaf 

meetapparatuur en aanpassing roostergoed pers Oud-Beijerland (nadeel € 0,3 
miljoen). 
 
De herijking van de inhoudelijke aanpak van het Strategisch Onderhoudsplan 
(SOP) heeft geresulteerd in een voordeel van € 0,2 miljoen. 
 
De extra kosten als gevolg van hygiënemaatregelen in het kader van Corona 
bedraagt € 0,1 miljoen (nadeel). 
 
De slibafzet is hoger dan begroot (nadeel 0,15 miljoen). Hier liggen verschillende 
oorzaken aan ten grondslag. Er vindt analyse van de data plaats om hier een 
verklaring voor te geven. 
 
In 2020 hebben er binnen de exploitatie vervangingswerkzaamheden 
plaatsgevonden t.a.v. vuilwaterpompen, effluentpompen en roostgoedinstallatie. 
Een aantal van deze werkzaamheden betreft levensduur verlengd onderhoud en 
moet (achteraf) als investering worden aangemerkt. Hiervoor worden vijf nieuwe 
investeringen aangemaakt. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 0,4 miljoen. 
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Voorgesteld wordt om dit  voordeel aan de tariefegalisatie reserve 
zuiveringsheffing toe te voegen. 
 
Niet alle vacatures zijn ingevuld, om het werkpakket 2020 uitgevoerd te krijgen 
zijn als beheersmaatregel onderhoudsmonteurs op oproepbasis ingezet. Dit 
resulteert in een nadeel van € 1,4 miljoen. De realisatie van het totale 
werkpakket kent onzekerheden (storingen, vervolgwerk, staat van en informatie 
over de assets, Corona) en daarmee ook onzekerheden in de uitgaven. De 
verwachting is dat eerder de begrote onderhoudskosten in 2020 uit gegeven 
worden dan de totale realisatie van het werkpakket. 
 
Over de bijdrage aan derden is er discussie geweest met een van de gemeenten 
in onze regio over de hoogte van de door de gemeente in rekening gebrachte 
transportkosten over 2008 en verder. In juni 2020 is in goed overleg met de 

gemeente tot een overeenstemming gekomen. Dit leidt tot een teruggave van 
bijdragen van € 0,6 miljoen over de jaren 2008 tot en met 2019, en een lagere 
bijdrage aan de gemeente van € 0,2 miljoen over 2020 (voordeel € 0,8 miljoen). 
De (structureel) lagere bijdrage van WSHD wordt tevens verwerkt in de 
Programmabegroting 2021. 
 
De kapitaallasten zijn geactualiseerd op basis van de bijgestelde rente (voordeel 
€ 0,2 miljoen). 
 
Baten: 
De verwachting is dat de opbrengsten voor exploitatiekosten transportgemalen 
€ 0,1 miljoen (voordeel) hoger zullen uitvallen.  
 

 

Investeringen 

Waterketen Status Begrote 
netto 

kosten 

Laatst 
bestuurlijk 

vastgestelde 
data 

Geactualiseerde  
netto 

kosten 

Geactualiseerde 
bestuurlijke 

data 

Toelichting in cognos 

7304000055 Rwzi 
RdamDokh:afvalwatertrnsp(bydr 
Rdam) Bijdrage ren. persleiding 
RG Holwinde 

GEPLAND 0,4 2020 
2021 

0,4 2020 
2022 

Scope: De naam van het project wordt bijgesteld naar "Bijdrage 
ren. persleiding RG Holwinde" 
Tijd: Wegens het ontbreken van informatie die extern dient te 
worden aangeleverd, verschuift de bestuurlijke einddatum.  

7304210028 Sluisjesdijk-breed 
onvoorzien 

GEPLAND 0,1 2020 
2024 

0,0 Vervallen 
Vervallen 

Scope: Aangaande de projecten Sluisjesdijk is een stelpost van 
€ 2,5 miljoen onvoorzien opgenomen. Na aftrek van diverse 
mutaties bedraagt de stelpost afgerond nog  € 0,1 miljoen. Voor 
de Gashouder Sluisjesdijk is extra krediet benodigd. Dit wordt 
deels gedekt uit het resterende bedrag van deze investering. 
Hiermee komt de investering Sluisjesdijk breed onvoorzien te 
vervallen.   

7304000057 Ged. vervanging 
rioolpersl. Mijnsheerenl 

LOPEND 1,7 sep-2017 
sep-2020 

1,7 sep-2017 
dec-2021 

Tijd: Vanwege een extern risico, een geschil tussen aannemer, 
Provincie en Stedin, kunnen de werkzaamheden deels geen 
doorgang vinden en verschuift de bestuurlijke einddatum.  

7304000060 RWZI Dokh. 
Afvalwatertr.syst(Bijdr Rdam) 
Bijdrage renovatie Pretorialaan 

LOPEND 0,1 jul-2017 
dec-2022 

0,1 jul-2017 
dec-2022 

Scope: De naam van het project wordt bijgesteld naar "Bijdrage 
renovatie Pretorialaan". 
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Waterketen Status Begrote 
netto 

kosten 

Laatst 
bestuurlijk 

vastgestelde 
data 

Geactualiseerde  
netto 

kosten 

Geactualiseerde 
bestuurlijke 

data 

Toelichting in cognos 

7304000066 Renovatie 
rioolgemaal Vierpolders 

LOPEND 0,2 jul-2019 
jun-2020 

0,2 jul-2019 
dec-2020 

Tijd: Vanwege de Corona-maatregelen heeft dit project 
vertraging opgelopen waardoor de bestuurlijke einddatum 
verschuift. 

7304100123 
Roostergoedinstallatie rwzi 
Dordrecht 

LOPEND 1,6 jan-2019 
jun-2020 

1,2 jan-2019 
dec-2020 

Tijd: Vanwege de Corona-maatregelen zijn de 
uitvoeringswerkzaamheden vertraagd, waardoor de bestuurlijke 
einddatum verschuift. 
Financiën: Wegens een aanbestedingsvoordeel is minder 
projectkrediet nodig. 

7304100126 
Semafoonomroepsysteem rwzi's 

LOPEND 0,1 okt-2018 
jun-2020 

0,1 okt-2018 
dec-2020 

Tijd: Vanwege de Corona-maatregelen heeft dit project 
vertraging opgelopen waardoor de bestuurlijke einddatum 
verschuift. 

7304100127 Afsluiters 
effluentbemaling rwzi Dokh 

LOPEND 1,5 mei-2019 
jan-2022 

1,5 mei-2019 
mrt-2022 

Tijd: Voor uitvoering van de werkzaamheden dient Dokhaven 
geheel uit bedrijf genomen te worden. Op basis van een 
integrale planning waarin de andere projecten en 
onderhoudswerkzaamheden zijn opgenomen, is voorgesteld het 
project in delen uit te voeren. Vanwege andere werkzaamheden 
op Dokhaven zal een deel later worden uitgevoerd, waardoor de 
bestuurlijke einddatum verschuift. 

7304100135 Duikschotten rwzi 
Dordrecht 

LOPEND 0,3 jul-2019 
jun-2020 

0,3 jul-2019 
dec-2020 

Tijd: Vanwege de Corona-maatregelen is dit project vertraagd 
en verschuift de bestuurlijke einddatum.  

7304100136 Zandsilo's 1+2 
Dokhaven 

LOPEND 0,3 dec-2019 
mrt-2021 

0,3 dec-2019 
mrt-2022 

Tijd: Vanwege een tegenvallende aanbesteding heeft de 
gunning niet plaats kunnen vinden. Hierdoor verschuift de 
bestuurlijke einddatum. 

7304100139 Beluchtingscircuit 
RWZI Dordrecht 

LOPEND 2,9 feb-2020 
sep-2021 

2,5 feb-2020 
mrt-2021 

Tijd: Bij de uitwerking van het project bleek dat de realisatie van 
het project kon worden versneld, waarop de bestuurlijke 
einddatum is aangepast. Het risico op vertraging vanwege de 
Corona-maatregelen, waarbij sommige onderdelen moesten 
komen uit landen die in lockdown zijn geweest, waardoor 
fabrieken stil hebben gelegen, is niet opgetreden. 
Financiën: Vanwege een aanbestedingsvoordeel is minder 
projectkrediet nodig. 
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Waterketen Status Begrote 
netto 

kosten 

Laatst 
bestuurlijk 

vastgestelde 
data 

Geactualiseerde  
netto 

kosten 

Geactualiseerde 
bestuurlijke 

data 

Toelichting in cognos 

7304210018 
WarmteKrachtKoppeling 
(WKK)Sluisjesdijk 

LOPEND 10,3 jan-2015 
jun-2021 

10,3 jan-2015 
jun-2021 

Financiën: Wegens een schade-uitkering van de verzekering  
(baten) is het projectkrediet met € 17.000 aangepast. 

7304210020 Gassysteem 
Sluisjesdijk 

LOPEND 0,3 jul-2017 
jun-2020 

0,3 jul-2017 
dec-2020 

Tijd: In 2018 is de voorbereiding van het project gestart. Hieruit 
bleek dat de realisatie pas kan plaatsvinden als de WKK klaar is. 
Herijking vindt plaats op basis van de nieuwe planning van de 
WKK. Vanwege de Corona-maatregelen heeft dit project 
vertraging opgelopen, waardoor de bestuurlijke einddatum 
verschuift. 

K2018-080 Gashouder 
Sluisjesdijk 

POTENTIEEL 0,4 2021 
2022 

1,1 2021 
2023 

Tijd: Vanwege de raakvlakken met en vanuit het oogpunt van 
beheersbaarheid en integraliteit binnen de gaslijn wordt 
voorgesteld de gashoudervervanging gecombineerd 
/geïntegreerd uit te voeren met het investeringsproject 
gassysteem op "7304210021 Gassysteem Sluisjesdijk (op 
termijn)" waar de gasfakkel onderdeel van is.  
Dit laatste project is qua voortgang vooralsnog gekoppeld en in 
afwachting van de grondverwerving.  
Financiën: Op basis van het variantenonderzoek met SSK-
ramingen is het investeringsbedrag, t.o.v. het initieel 
opgevoerde investeringsbedrag, geactualiseerd en bijgesteld 
met toevoeging van risico- en projecttoeslagen en de te 
activeren interne uren conform de nota AWA.  
De ervaring leert dat projecten op Sluisjesdijk (en in het 
gassysteem) complex zijn. Dit vertaalt zich door in de genoemde 
toeslagen en interne uren en resulteert daarmee in een 
significantie kostenstijging. De bijstelling van de investering 
wordt deels opgevangen middels een overheveling van de 
investering 7304210028 Sluisjesdijk breed onvoorzien. 

K2020-019 Vervangen 
slibpompen Dokhaven 

POTENTIEEL 6,3 2022 
2024 

0,0 Vervallen 
Vervallen 

Scope: Uit onderzoek aan de slibpompen op Dokhaven is 
gebleken dat vervanging of levensduurverlengend onderhoud 
nu niet nodig is, maar vanaf omstreeks 2030. Om deze reden 
wordt voorgesteld de investering te laten vervallen.   



43 I    Burap 2020 
 

Waterketen Status Begrote 
netto 

kosten 

Laatst 
bestuurlijk 

vastgestelde 
data 

Geactualiseerde  
netto 

kosten 

Geactualiseerde 
bestuurlijke 

data 

Toelichting in cognos 

K2020-021 Beluchters B-trap LV 
Dokhaven 

POTENTIEEL 1,2 2022 
2023 

0,0 Vervallen 
Vervallen 

Scope: Uit onderzoek aan de beluchters B-trap op Dokhaven is 
gebleken dat vervanging of levensduurverlengdend onderhoud 
nu niet nodig is. De uiteindelijke (energiezuinige) 
oplossingsrichting en investeringsafweging is onderdeel van de 
ALM Dokhaven. Tot dat moment kan met het reguliere 
onderhoud de prestatie van de beluchters B-trap gewaarborgd 
worden. Om deze reden wordt voorgesteld de investering te 
laten vervallen. 

K2020-022 Kranen_Liften LV 
Dokhaven 

POTENTIEEL 0,6 2022 
2024 

0,0 Vervallen 
Vervallen 

Scope: Uit onderzoek aan de kranen en liften op Dokhaven is 
gebleken dat vervanging of levensduurverlengdend onderhoud 
nu niet nodig is, maar vanaf omstreeks 2030. Om deze reden 
wordt voorgesteld de investering te laten vervallen. 

*In de kolommen met bestuurlijke data is eerst het jaar van aanvang en daaronder het jaar van realisatie weergegeven. Voor lopende investeringen zijn ook de maanden in 
de betreffende jaren opgenomen. Hiermee worden mutaties in de planning binnen één kalenderjaar zichtbaar. 
 
Nieuwe investeringen  
Binnen de exploitatie van het programma Waterketen zijn uitgaven gedaan voor 
de vervanging van roostergoed installatie, effluentpompen en vuilwaterpompen. 
Bij het nader bekijken van de uitgevoerde werkzaamheden is gebleken dat het 
hier investeringen betreft. De uitgevoerde werkzaamheden zijn levensduur 

verlengend wat betekent dat de uitgaven geactiveerd moeten worden. Om dit te 
realiseren, worden vijf nieuwe investeringsprojecten opgevoerd met als voorstel 
deze direct vrij te geven. 
 

 

Programma Waterketen 

Investering  
(bedragen x € 1 mln.) 

Jaar  
aanvang 

Jaar  
realisatie 

Bruto  
investering 

Bijdragen en  
subsidies 

Netto  
investering 

7304000069 Vuilwaterpomp RG Oudenhoorn 2020 2020 0,1 0,0 0,1 

7304100155 Effluentpompen RWZI Oude Tonge 2020 2020 0,1 0,0 0,1 

7304100156 Roostergoed RWZI Hellevoetsluis 2020 2020 0,1 0,0 0,1 

7304100157 Effluentpompen rwzi Piershil 2020 2020 0,1 0,0 0,1 

7304000070 Vuilwaterpompen RG Puttershoek 2020 2020 0,1 0,0 0,1 
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Prestatie indicatoren Streefwaarde Prognose Status 

Aantal ALM-studies gereed 7 7 Geen afwijking 

Aantal Meerjarenonderhoudsprogramma's (MOP) 
gereed als input voor de P&C-cyclus 

>10 5 Door een geactualiseerde aanpak en prioritering 
i.v.m. personele aspecten zullen in 2020 niet 10 maar 
5 MOP’s gereed komen.  

Afnameverplichting rioolgemalen (%) > 99 >99% Geen afwijking 

Fosfaat verwijderingsrendement (%) > 77,5 > 77,5 Geen afwijking 

Incidenten met kwalificatie “Extreem” in de 
Bedrijfswaarden Matrix Waterketen (SOP 2019) 

0 0 Geen afwijking 

Kosteneffectiviteit van subthema Beheer RWZI's Ontwikkelen uitgesteld naar 2021 Wordt mede afgestemd op het traject van het nieuwe 
WBP, Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer en 
implementatie Assetmanagement. 

Nalevingspercentage waterwetvergunning (%) > 98 > 98  Geen afwijking 

Niet–beschikbaarheid proces Slibontwateren (uren) Ontwikkelen + KPI bepalen Ontwikkelen + KPI 
bepalen 

Geen afwijking  

Niet-beschikbaarheid proces Transporteren (uren) Ontwikkelen + KPI bepalen Ontwikkelen + KPI 
bepalen  

Geen afwijking  

Niet-beschikbaarheid proces Zuiveren (uren) Ontwikkelen + KPI bepalen Ontwikkelen + KPI 
bepalen Geen afwijking  

Restvervuiling effluentlozing op Rijkswater < 75.000 <75.000 Geen afwijking 

Slibafzet naar HVC (ton) 79.200 80.700 De prognose voor slibafzet is verhoogd met 1.500 ton 
op basis van de resultaten t/m 31-07. Tijdens de 
eerste helft van 2020 is er meer slib vrij gekomen dan 
verwacht. Er wordt momenteel onderzocht welke 
oorzaken hieraan ten grondslag liggen.  

Stikstof verwijderingsrendement (%) > 77,5 > 77,5 Geen afwijking 

 

Prestatie indicatoren Streefwaarde Prognose Status 

Het % gemeenten waarmee bestuurlijk een 
afvalwaterakkoord is vastgesteld 

75% 75% Geen afwijking.  
Dit jaar worden naar verwachting zes 
afvalwaterakkoorden gesloten. 

Het aantal bespaarde €’s per jaar t.o.v. de 
doelstelling 

70% 100% De verwachting is dat de doelstelling behaald wordt.  
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3.4 Programma Wegen 
 

Wat gaan we hiervoor doen ? 
 
Het waterschap haakt aan bij de landelijke opgaven uit het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid. Zo wordt een inventarisatie uitgevoerd naar mogelijke 
knelpunten op fietspaden. Daarnaast wordt getracht gebruik te maken van de 
beschikbaar gestelde subsidies voor nieuwe korte termijnmaatregelen. Het 
ongevallenbeeld is overigens nog onveranderd. 
 

Bij de bereikbaarheidsopgaven wordt steeds vaker de samenwerking gezocht met 
regionale partners. Zo is voor de bereikbaarheid van de Hoeksche Waard een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het doorpakken van de categorisering 
is als gevolg van Corona-maatregelen beperkt. Zo is de aanpak van de 
Oudelandsedijk nabij Sommelsdijk aangehouden tot 2021. 
 

Wat gaan we daarvoor doen in 2020? Toelichting van de oorzaak voor de afwijking(en): 

Voor het (groot) onderhoud aan de asfaltverhardingen is in deze begroting € 5 
miljoen extra investeringsbudget opgenomen. Dit budget, gebaseerd op de notitie 
Huis op Orde is nodig om te waarborgen dat het totale areaal wegen zich in 
redelijke staat bevindt (een maximaal percentage ‘zeer slecht’ van 15% per 
gemeente); 
 

In 2020 wordt zowel het reguliere grootonderhoud (€ 5 miljoen) als het deel groot 
onderhoud uit Huis op Orde (€ 7,3 miljoen) gerealiseerd. 

 

Ook voor het klein c.q. storingsonderhoud is, conform de notitie Huis op Orde, extra 
budget opgenomen in deze begroting. Dat is nodig om de verkeersveiligheid te 
kunnen blijven garanderen, maar ook omdat er sprake is van een toenemend aantal 
meldingen bij het KlantContactCentrum (KCC), die leiden tot extra 
(herstel)werkzaamheden; 
 

Ook het extra beschikbaar gestelde budget voor het dagelijks beheer en onderhoud 
(meldingen KCC, storingsonderhoud, klein onderhoud) is met name besteed in het 
licht van verkeersveiligheid. 

 

Jaarlijks worden middelen beschikbaar gesteld voor het vervangen van bestaande 
bruggen. In 2020 leidt dat o.a. tot de reconstructie van de brug in de Mr. Snijderweg 
te Stellendam;  

Een toestandsinspectie heeft aangetoond dat een reconstructie van de brug in de 
Mr. Snijderweg te Stellendam niet nodig is. Met het in 2020 uitvoeren van enkele 
herstelwerkzaamheden wordt de constructieve veiligheid van de brug 
gegarandeerd. Voor de overige kunstwerken worden in 2020 toestandsinspecties 
uitgevoerd welke als basis dienen voor de in 2021 uit te voeren 
instandhoudingsinspecties. Uit deze instandhoudingsinspecties zal de 
onderhoudsbehoefte blijken (reconstructie, groot onderhoud, etc.). 
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Wat gaan we daarvoor doen in 2020? Toelichting van de oorzaak voor de afwijking(en): 

Op een aantal locaties is sprake van ontbrekende schakels in het fietsroutenetwerk. 
Deze opgaven zijn opgenomen in de provinciale Uitvoeringsagenda ‘Samen verder 
fietsen’. Hierdoor is sprake van subsidiemogelijkheden. De aanpak van deze 
schakels wordt zoveel mogelijk gecombineerd met groot onderhoud. In 2020 gaat 
het om de ontbrekende schakel op de Reedijk (Heinenoord). 

Voor de ontbrekende schakel op de Reedijk (Heinenoord) worden in 2020 
variantenstudies uitgevoerd. Volgens planning wordt het meest optimale ontwerp 
in 2021 gerealiseerd. 

 

 

Wat mag het kosten? 
 
Omschrijving 
(bedragen x € 1 mln.) 

Budget (incl. 
wijzigingen) 

Realisatie t/m 
juli (excl. 

verplichtingen) 

Begroting na 
bijstelling 

Bijstelling 
begroting 

Voordeel (V) / 
Nadeel (N) 

Lasten 04.10 Verkeersveiligheid 3,7 2,0 3,7 0,0 N 

04.20 Bereikbaarheid 13,4 7,2 13,9 0,5 N 

Totaal Lasten 17,1 9,2 17,6 0,5 N 

Baten 04.10 Verkeersveiligheid -0,2 -0,1 -0,2     
04.20 Bereikbaarheid -8,2 -8,0 -8,2     

Totaal Baten -8,4 -8,0 -8,4     
Saldo van baten en lasten voor bestemming 8,7 1,2 9,2 0,5 N 

Toevoeging aan reserves 7,5 7,5 7,4 -0,0 V 

Onttrekking aan reserves -5,4 -4,5 -5,4 0   
Saldo van baten en lasten na bestemming 10,8 4,1 11,3 0,5 N 

 
Binnen het programma Wegen - beleidsproduct Bereikbaarheid - is het saldo van 
de verwachte extra kosten en baten circa € 0,5 miljoen hoger dan begroot. De 
redenen zijn:  
Achterstanden in het boomonderhoud uit voorgaande jaren zijn in 2020 voor een 
groot deel ingehaald. Het bomenareaal is geïnventariseerd waarbij het aantal 
bomen structureel meer is dan aanvankelijk was ingeschat waardoor extra 
kosten zijn gemaakt. Vanwege een langere doorlooptijd tussen schouwen en het 
uitvoeren van het snoeiwerk en vanwege het ontbreken van kap- en 
verjongingsplannen heeft niet alle werk in 2020 plaatsgevonden. In het 
resterende deel van 2020 wordt onderzocht of er extra middelen over 2021 
benodigd zijn om de achterstanden volledig in te halen.  

De werkzaamheden ten aanzien van het vegen van goten langs wegen en het 
reinigen van het waterafvoersysteem (straatkolken) zijn toegenomen. Hierdoor 
wordt meer budget uitgegeven dan begroot. Doordat bij het schoonhouden van 
de goten geen gebruik meer wordt gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen, 
is het vegen frequenter nodig waarbij ook het volume aan het te storten veegsel 
is gegroeid. Bij het reinigen van de kolken is er tevens een toename van het af te 
voeren zand geconstateerd.  
 
Bij de eerste begrotingswijziging 2020 is € 5 miljoen gedoteerd naar aanleiding 
van het overhevelen van wegenprojecten exploitatie naar investering. Bij nader 
uitsplitsing en bijstellingen blijkt dat de dotatie € 47.000 te hoog is.  
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Investeringen 
 

Wegen Status Begrote 
netto 

kosten 

Laatst 
bestuurlijk 

vastgestelde 
data* 

Geactualiseerde  
netto 

kosten 

Geactualiseerde 
bestuurlijke 

data 

Toelichting in cognos 

7405210051 Verv. openb. 
verlichting (jaarschyf2017) 

GEPLAND 0,4 2020 
2020 

0,0 Vervallen 
Vervallen 

Scope: Door een combinatie van capaciteitstekorten en 
andere prioritering is deze opdracht niet op tijd voorbereid en 
doorgeschoven in de tijd. Eind 2019 heeft nadere uitwerking 
en werkvoorbereiding plaatsgevonden zodat de uitvoering kan 
starten in 2020. Om te komen tot een effectieve inzet worden 
kredieten 7405210051, 7405210052 en 7405210053 
samengevoegd hernoemd naar jaarschijf 2020 en vrijgemaakt 
in 2020. 

7405210052 Verv. openb. 
verlichting (jaarschyf2018) 

GEPLAND 0,1 2020 
2020 

0,0 Vervallen 
Vervallen 

Scope: Door een combinatie van capaciteitstekorten en 
andere prioritering is deze opdracht niet op tijd voorbereid en 
doorgeschoven in de tijd. Eind 2019 heeft nadere uitwerking 
en werkvoorbereiding plaatsgevonden zodat de uitvoering kan 
starten in 2020. Om te komen tot een effectieve inzet worden 
kredieten 7405210051, 7405210052 en 7405210053 
samengevoegd hernoemd naar jaarschijf 2020 en vrijgemaakt 
in 2020. 

7405210053 Verv. openb. 
verlichting (jaarschyf2019)  
Vervanging openbare 
verlichting 2020 

GEPLAND 0,4 2020 
2020 

0,9 2020 
2021 

Scope/Financiën: Door een combinatie van 
capaciteitstekorten en andere prioritering is deze opdracht 
niet op tijd voorbereid en doorgeschoven in de tijd. Eind 2019 
heeft nadere uitwerking en werkvoorbereiding 
plaatsgevonden, zodat de uitvoering kan starten in 2020. Om 
te komen tot een effectieve inzet worden kredieten 
7405210051, 7405210052 en 7405210053 samengevoegd 
hernoemd naar jaarschijf 2020 en vrijgemaakt in 2020. 
Tijd: Uitvoering start in 2020. De beoogde werkzaamheden 
zijn gekoppeld aan de nieuwe aanbesteding voor het 
onderhoud aan de openbare verlichting. Deze aanbesteding 
heeft vertraging opgelopen. Uitvoering van de 
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Wegen Status Begrote 
netto 

kosten 

Laatst 
bestuurlijk 

vastgestelde 
data* 

Geactualiseerde  
netto 

kosten 

Geactualiseerde 
bestuurlijke 

data 

Toelichting in cognos 

werkzaamheden wordt daarmee deels doorgeschoven naar 
2021. 

7405210062 
Wegenbeheerprogramma 
2016-2021 Trajectaanpak 
Duurzaam Veilig 

GEPLAND 1,0 2019 
2021 

1,0 2021 
2023 

Scope: De naam van het project wordt bijgesteld naar "Traject 
Duurzaam Veilig" 
Tijd: In 2020 was de trajectaanpak Oudelandsedijk - 
Sommelsdijk voorzien. Mede als gevolg van Corona is het niet 
mogelijk gebleken de voorbereiding (inclusief uitgebreide 
stakeholder-participatie) af te ronden. De werkzaamheden 
worden dan ook doorgeschoven naar 2021. 

7405120100 Fietsverbinding 
voormalige S40 IV 

LOPEND 0,3 jan-2019 
dec-2020 

0,3 jan-2019 
dec-2020 

Scope: D&H heeft op 24 augustus 2020 het besluit genomen 
om in 2020 de huidige verkeerssituatie (fietsveiligheid) op de 
Korteweg verder te verbeteren. In 2020 wordt een 
aanvullende maatregel uitgevoerd waarbij rode 
suggestiestroken voor de fietser worden toegevoegd binnen 
het huidige wegprofiel. Hiervoor is in 2020 nog een bedrag 
benodigd van ordegrootte € 0,1 miljoen. Dit bedrag wordt 
gefinancierd uit het huidige (resterende) projectbudget. Op 
basis van de samenwerkingsovereenkomst en alle uitgevoerde 
projecten en afspraken wordt in derde kwartaal van 2020 een 
afrekening opgesteld. Bij afsluiting van het project wordt de 
externe en interne financiële afsluiting verzorgd en de 
resultaten daarvan worden in het vierde kwartaal aan het 
bestuur voorgelegd ter verdere afhandeling. Daarna kan dit 
project in 2020 definitief afgesloten worden. Voor een 
structurele en definitieve oplossing (van de 
fietsveiligheidsopgave) zal in een later stadium, en in 
samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de gemeente 
Hoekse Waard, een nieuw investeringsproject ingericht 
worden. 

7405130077 Achterzeedijk 
Y0241wegvakken 50 55 60 

LOPEND 0,5 jun-2020 
dec-2020 

0,5 jun-2020 
dec-2020 

Financiën: Het krediet is opgehoogd met € 6.200 in verband 
met de offerte die hoger is uitgevallen dan de eerder 
gemaakte ramingen.  
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Wegen Status Begrote 
netto 

kosten 

Laatst 
bestuurlijk 

vastgestelde 
data* 

Geactualiseerde  
netto 

kosten 

Geactualiseerde 
bestuurlijke 

data 

Toelichting in cognos 

7405130078 3e 
Barendrechtseweg Y0246 
vak 10 en 15 

LOPEND 0,2 jun-2020 
dec-2020 

0,2 jun-2020 
dec-2021 

Scope: Deze weg staat op de nominatie over te dragen aan de 
gemeente. Omdat er nog geen voortgang is geboekt m.b.t. de 
benodigde procedures wordt deze opgave doorgeschoven 
naar 2021. De werkzaamheden aan deze weg worden 
opgenomen in het raamkrediet Huis op Orde2021. 

7405130080 Korteweg west 
H0308 vak 10 

LOPEND 0,1 jun-2020 
dec-2020 

0,0 vervallen 
vervallen 

Scope: De werkzaamheden aan de Korteweg zijn dubbel 
opgevoerd. Deze investering komt daarom te vervallen. Het 
gedeelte wat hierdoor vrijkomt in het raamkrediet 2020 wordt 
ingezet voor andere werkzaamheden.   

7405130083 Veckdijk 
V0334 vak 1, 2 

LOPEND 0,2 jun-2020 
dec-2020 

0,2 jun-2020 
dec-2021 

Scope: Deze werkzaamheden passen niet in de 
werkzaamheden uit de omgeving en schuiven dan ook door 
naar 2021. De werkzaamheden aan deze weg worden 
opgenomen in het raamkrediet 2021. Het gedeelte wat 
hierdoor vrijkomt in het raamkrediet 2020 wordt ingezet voor 
andere werkzaamheden.  

7405130084 Munnikendijk 
H0446 vak 10 

LOPEND 0,2 jun-2020 
dec-2020 

0,3 jun-2020 
dec-2020 

 Financiën: De werkzaamheden aan de Munnikendijk zijn al 
uitgevoerd. De offerte was hoger dan geraamd waarna het 
krediet is opgehoogd.   

7405130085 Langeweg 
Y0526 vak 10, 11 

LOPEND 0,4 jun-2020 
dec-2020 

0,1 jun-2020 
dec-2020 

Financiën: De schade aan de onderlagen viel mee, waardoor 
alleen de deklaag vervangen hoeft te worden. Hierdoor zijn de 
werkzaamheden goedkoper uitgevallen en is minder krediet 
nodig.   

7405130086 Kruisdijk 
H0630 vak 10 

LOPEND 0,1 jun-2020 
dec-2020 

0,2 jun-2020 
dec-2020 

Financiën: De kosten vallen hoger uit omdat het eerste 
onderhoudsadvies, waarop de eerste raming gebaseerd is, 
niet afdoende bleek te zijn voor levensduur verlengend 
onderhoud.   

7405130087 Langeweg 
H0208 vak 50 

LOPEND 0,3 jun-2020 
dec-2020 

0,3 jun-2020 
dec-2020 

Financiën: Door het moeten verwijderen van aangetroffen 
wapening in de tussenlaag zijn de kosten € 17.000 hoger 
uitgevallen.   
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Wegen Status Begrote 
netto 

kosten 

Laatst 
bestuurlijk 

vastgestelde 
data* 

Geactualiseerde  
netto 

kosten 

Geactualiseerde 
bestuurlijke 

data 

Toelichting in cognos 

7405130088 Buitenom 
H0172 vak 40, 45, 50 

LOPEND 0,9 jun-2020 
dec-2020 

0,9 jun-2020 
dec-2021 

Scope: "Deze werkzaamheden vragen nog nadere afstemming 
met de gemeente en schuiven dan ook door naar 2021. De 
werkzaamheden aan deze weg worden opgenomen in het 
raamkrediet 2021. Het gedeelte wat hierdoor vrijkomt in het 
raamkrediet 2020 wordt ingezet voor andere 
werkzaamheden. 

7405130089 Kruisweg 
G3950 vak 10 

LOPEND 0,1 jun-2020 
dec-2020 

0,2 jun-2020 
dec-2020 

Financiën/Scope: De kosten zijn hoger uitgevallen, na 
onderzoek is de scope van het project uitgebreid. Met het oog 
op een duurzaam veilige inrichting wordt de weg verbreedt.  

7405130091 Toldijk V0601 
vak 1-1 

LOPEND 0,2 jun-2020 
dec-2020 

0,3 jun-2020 
dec-2020 

Financiën: De kosten vallen hoger uit, omdat na boring 
gebleken is dat alle lagen tot de fundering vervangen moeten 
worden. Daarnaast is aanvullend een naastliggend kruispunt, 
waarvan de kwaliteit van het asfalt te slecht was, toegevoegd 
i.v.m. werk-met-werk-maken.   

7405210055 
Rotterdamseweg II 
Ridderkerk 

LOPEND 4,7 jan-2019 
dec-2020 

4,9 jan-2019 
dec-2020 

Scope: In de wetenschap dat er voor 2021 groot onderhoud 
gepland staat voor een aansluitend wegvak van de 
Rotterdamseweg, heeft het college ervoor gekozen het 
onderhoudswerk in 2020 te combineren met de uitvoering 
van het resterende werk van het project Rotterdamseweg 
Ridderkerk. Met het benutten van deze kans worden 
(eenmalig) kosten bespaard. Om weekeindwerk en daarmee 
zondagswerk te vermijden en de hinder voor weggebruiker en 
omgeving terug te brengen, wordt het werk dit jaar 
uitgevoerd in één week, onder voorbehoud van het verkrijgen 
van de benodigde vergunningen.   
 
Financiën: De keuze om de werken in 2020 uit te voeren 
vraagt, door een gunstige aanbesteding van het eerste 
contract en een grotere bijdrage door de gemeente en RWS 
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Wegen Status Begrote 
netto 

kosten 

Laatst 
bestuurlijk 

vastgestelde 
data* 

Geactualiseerde  
netto 

kosten 

Geactualiseerde 
bestuurlijke 

data 

Toelichting in cognos 

dan vooraf aangenomen, een aanvullend budget van € 0,2 
miljoen in 2020.  

Daarentegen levert het vervroegen van het gepland 
onderhoudswerk, voor dit onderdeel, een verlaging van het 
budget voor grootonderhoud 2021 op.  Deze verlaging van € 
700.000 wordt in de Programmabegroting 2021 en 
Meerjarenraming 2022 – 2025 verwerkt. 

7405210070 Bijdrage 
reconstructie A29-N487 

LOPEND 0,2 sep-2019 
dec-2022 

0,2 sep-2019 
dec-2023 

Tijd: In 2019 is de intentieovereenkomst gesloten met RWS en 
PZH voor een betere en veiliger afwikkeling van het verkeer op 
de A29 van en naar de N487. De provincie zal het project 
uitvoeren. Hiertoe wordt in 2020 een SOK 
(samenwerkingsovereenkomst) opgesteld en afgesloten. 
Daarna wordt ontwerpfase en vervolgens de uitvoering 
gestart. Oplevering loopt vertraging op en is nu voorzien in 
2023. De afrekening van de bijdrage aan de provincie zal  
geschieden na afronden van het project.    

K2018-113 Verv Openb 
verlichting jaarschijf 2020 
Vervanging openbare 
verlichting 2021 

POTENTIEEL 0,2 2020 
2020 

0,3 2021 
2021 

Tijd: Met het uitlopen van de werkzaamheden vanuit de 
jaarschijven 2017, 2018 en 2019 is er in 2020 te weinig 
capaciteit om ook de jaarschijf 2020 in uitvoering te nemen. 
Dit project schuift door naar 2021 en wordt gecombineerd 
met de werkzaamheden uit de jaarschijf 2021. 
Scope: De naam van het krediet Verv Openb verlichting 
jaarschijf 2020 wordt veranderd naar Vervanging openbare 
verlichting 2021. 

K2018-118 Verv Openb 
verlichting jaarschijf 2021 
Vervanging openbare 
verlichting 2022 

POTENTIEEL 0,0 2021 0,2 2022 
2022 

Tijd: Met het uitlopen van de werkzaamheden vanuit de 
jaarschijven 2017, 2018 en 2019 schuift deze investering door 
naar 2022. 
Scope: De naam van het krediet Verv Openb verlichting 
jaarschijf 2021 wordt veranderd naar Vervanging openbare 
verlichting 2022. 
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Wegen Status Begrote 
netto 

kosten 

Laatst 
bestuurlijk 

vastgestelde 
data* 

Geactualiseerde  
netto 

kosten 

Geactualiseerde 
bestuurlijke 

data 

Toelichting in cognos 

K2020-029 Brug Mr. 
Snijderwg Stellendam 

POTENTIEEL 0,2 2020 
2020 

0,0 Vervallen 
Vervallen 

Scope: Het onderzoek naar de technische staat van de brug is 
afgerond. Daaruit is gebleken dat met beperkte middelen de 
brug nog zeker 10 jaar meekan. Van een grootschalige 
renovatie is dan ook geen sprake. Het hiervoor benodigde 
budget komt uit de exploitatie. De investering komt hiermee 
te vervallen. 

K2020-033 Bijdrage N498 - 
Schaapsweg 

POTENTIEEL 0,2 2018 
2020 

0,2 2021 
2021 

Tijd: Deze investering betreft een bijdrage aan de aanpak van 
de kruising N498 - Schaapsweg. De provincie heeft de 
uitvoering gestart. De bijdrage wordt opgenomen in een 
overeenkomst. Gelet op de vertraging bij het opstellen en 
ondertekenen van de overeenkomst is de verwachting dat het 
pas in 2021 tot een afrekening komt. 

K2020-034 Bijdrage N217 - 
Polderweg 

POTENTIEEL 0,0 2019 
2022 

0,0 2022 
2023 

Tijd: Eerder is met de gemeente Hoeksche Waard gesproken 
over de ontwikkeling van nieuwbouw nabij Puttershoek. Voor 
de ontsluiting zal hiervoor de aansluiting N217 - Polderweg 
moeten worden aangepast. Daarnaast is in het kader van de 
reconstructie van de Heinenoordtunnel de intentie 
uitgesproken de doorstroming op de N217 te verbeteren. De 
beoogde bijdrage van het waterschap op deze kruising is nog 
niet duidelijk. Uitvoering is voorzien in 2022. 

K2020-052 Huis Op Orde 
verzamelkrediet 2020 

POTENTIEEL 1,8 2020 
2020 

1,0 2020 
2020 

Financiën: Het verzamelkrediet wordt ingezet voor 
verschillende projecten ten behoeve van bermverhardingen, 
7405130105 – 7405130112. Het krediet is conform verlaagd. 
Het restant krediet van 1,0 miljoen dient nog in 2020 
vrijgemaakt te worden ten behoeve van Duurzaam Veilig.  

K2020-053 Huis Op Orde 
verzamelkrediet 2021 

POTENTIEEL 9,1 2021 
2021 

7,8 2021 
2021 

Financiën: Projecten 7405130088 Buitenom, 7405130083 
Veckdijk, 7405130078 3e Barendrechtseweg schuiven door 
naar 2021 en worden gedekt uit het verzamelkrediet Huis op 
Orde 2021. Het krediet is conform naar beneden bijgesteld. 

*In de kolommen met bestuurlijke data is eerst het jaar van aanvang en daaronder het jaar van realisatie weergegeven. Voor lopende investeringen zijn ook de maanden in 
de betreffende jaren opgenomen. Hiermee worden mutaties in de planning binnen één kalenderjaar zichtbaar.  
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Binnen het Huis op Orde Verzamelkrediet Wegen 2020 van in totaal € 9,1 
miljoen, waarvan € 8,1 miljoen is vrijgegeven door de Verenigde Vergadering op 
12 februari 2020, zijn voor € 7,3 miljoen specifieke investeringen benoemd.  

Deze investeringen hebben de status ‘lopende investering’ gekregen. Het 
resterende bedrag (€ 0,8 miljoen) is geoormerkt voor de onderstaande projecten. 

(bedragen x € 1 mln.) aanvang realisatie investering subsidies investering 

7405130105 Bermverh. H0330 2e Dwarsweg Numansdorp 2020 2020 0,1 0,0 0,1 

7405130106 Bermverh. V0601 Toldijk Geervliet 2020 2020 0,1 0,0 0,1 

7405130107 Bermverh. G3950 Kruisweg Achthuizen 2020 2020 0,1 0,0 0,1 

7405130108 Bermverh. V0501 Wieldijk Heenvliet 2020 2020 0,1 0,0 0,1 

7405130109 Bermverh. H0444 Munnikenweg Westmaas 2020 2020 0,1 0,0 0,1 

7405130110 Bermverh. H0615 Broekseweg Strijen 2020 2020 0,1 0,0 0,1 

7405130111 Bermverh. V0308 Hoonaardweg 2020 2020 0,1 0,0 0,1 

7405130112 Bermverh. V0140 Rietdijk Tinte 2020 2020 0,3 0,0 0,3 

 
Nieuwe investeringen  
Bij het nader beoordelen van de geplande werkzaamheden binnen het 
programma wegen is gebleken dat een deel van het groot onderhoud levensduur 
verlengend is, in totaal € 5,0 miljoen. Dit betekent dat de uitgaven geactiveerd 
moeten worden. Op basis hiervan zijn bij de eerste begrotingswijzigingen 19 

investeringsprojecten opgevoerd. Bij nader inzien is een aantal investeringen 
komen te vervallen of doorgeschoven in tijd. Er wordt voorgesteld om de 
ontstane ruimte in 2020 op te gebruiken voor onderstaande 5 investeringen. 
Om realisatie in 2020 mogelijk te maken, wordt voorgesteld om deze 
investeringen via besluitvorming bij deze Burap direct vrij te geven. 

 

Investering Jaar Jaar Bruto Bijdragen en Netto 

(bedragen x € 1 mln.) aanvang realisatie investering subsidies investering 

7405130113 Beijerlandsedijk H0136 2020 2020 0,2 0,0 0,2 

7405130101 Danserweg H0302 2020 2020 0,2 0,0 0,2 

7405130102 Plaatseweg H0427 2020 2020 0,1 0,0 0,1 

7405130103 Abberwerveweg V0370 2020 2020 0,4 0,0 0,4 

7405130104 Hoonaardweg V0308/V0116 2020 2020 0,4 0,0 0,4 
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Prestatie indicatoren Streefwaarde Prognose Status 

Het % wegen dat is ingericht cf. de basis-
kenmerken wegontwerp 

91 91 Geen afwijkingen. 

Het aantal km weg waarvan de inrichting is 
afgestemd op de categorisering 

3,3 0 De beoogde trajectaanpak van de Oudelandsedijk - 
Sommelsdijk wordt, mede als gevolg van Corona, 
doorgeschoven naar 2021.  

Het maximale % D (zeer slecht) 15 14 Met de huidige aanpak van het groot onderhoud wordt 
naar verwachting goed gescoord.  
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3.5 Bestuur en Organisatie 
 

Wat gaan we hiervoor doen ? 
 
Door de Corona pandemie zijn sinds maart 2020 maatregelen van kracht die van 
invloed zijn op het bestuur en de organisatie. De organisatie werkt vrijwel geheel 
vanuit huis en ook bestuursvergaderingen en -bijeenkomsten vinden digitaal 
plaats. Daarbij wordt ernaar gestreefd alle activiteiten binnen scope, planning en 
budget te realiseren.  
 

Eind 2019 is de transitie van de waterschapswegen toegevoegd aan het 
Bestuursprogramma 2019-2023, als een van de onderwerpen die in 2020 
specifieke bestuurlijke aandacht vereisen. Eerste stap in dat proces is het 
opstellen van een (beeldvormend) feitenrelaas over de transitie, dat met de VV 
besproken zal worden. Daarna worden vervolgstappen bepaald. 

Wat mag het kosten? 
 
Omschrijving 
(bedragen x € 1 mln.) 

Budget (incl. 
wijzigingen) 

Realisatie t/m juli 
(excl. 

verplichtingen) 

Begroting na 
bijstelling 

Bijstelling 
begroting 

Voordeel (V) / 
Nadeel (N) 

Lasten 07.10 Bestuur 11,5 6,3 10,8 -0,7 V 

07.20 Externe Communicatie 1,9 1,0 1,9     
07.30 Regulering 8,5 4,7 8,3 -0,2 V 

07.40 Calamiteitenorganisatie 1,1 0,4 0,8 -0,3 V 

07.90 Bedrijfsvoering 5,6 -0,8 4,2 -1,4 V 

Totaal Lasten 28,7 11,6 26,1 -2,6 V 

Baten 07.10 Bestuur -0,6 -0,2 -0,9 -0,3 V 

07.30 Regulering -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 V 

07.90 Bedrijfsvoering -4,3 -2,4 -3,7 0,6 N 

Totaal Baten -5,1 -2,7 -4,8 0,3 N 

Saldo van baten en lasten voor bestemming 23,6 8,9 21,3 -2,3 V 

Toevoeging aan reserves 0,6 0,6 0,6 0   
Onttrekking aan reserves -6,3 -5,5 -6,1 0,2 N 

Saldo van baten en lasten na bestemming 17,9 4,0 15,8 -2,1 V 

 
Op basis van de huidige inzichten wordt een voordeel van € 0,7 miljoen verwacht 
op de lasten binnen het beleidsproduct Bestuur. Dit wordt veroorzaakt door een 
aantal grotere afwijkingen en diverse kleinere. Hieronder worden de 
belangrijkste genoemd.  
 

Vanuit Huis op Orde is voor 2020 rekening gehouden met een budget voor 
tweede orde effecten zoals opleidingen, leaseauto’s, werkplekken en versterking 
van de ondersteunende afdelingen. Dit budget voor de tweede orde effecten is in 
2020 gedeeltelijk ingezet voor onder andere meer leaseauto's als gevolg van 
uitbreiding van de formatie. Vooral het deel voor versterking van de 
ondersteunende afdelingen volgt wat later op het uitbreiden en versterken van 
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de primaire taken. Daarnaast kon een deel van de gemaakte kosten worden 
opgevangen vanuit de vrije ruimte op de personeelskosten. Hierdoor is de 
verwachting dat een deel van het budget voor tweede orde effecten (€ 0,6 
miljoen) dit jaar niet meer wordt ingezet. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 
2020.  
 
De planning voor het project oneigenlijk grondgebruik is door vertraging in het 
aanbestedingstraject gewijzigd. Het project is in april 2020 gestart en loopt door 
tot april 2024. Hierdoor is er voor 2020 minder budget nodig (incidenteel 
voordeel € 0,2 miljoen).   
 
Voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie wordt momenteel hard gewerkt 
aan de uitvoering van de stimuleringsregeling, om burgers en bedrijven meer 
klimaatbewust te maken. Daarnaast werken we samen met gemeenten om 
inzicht te krijgen in kansen en risico’s door de veranderingen in het klimaat. Dit 
laatste gaat naar verwachting minder out-of-pocket kosten met zich meebrengen 
(o.a. door subsidies vanuit het Rijk). Daarnaast brengt de communicatie rondom 
Ruimtelijke Adaptatie ook minder kosten mee. Daarom ontstaat er een voordeel 
van € 0,1 miljoen. 
 
Naast bovengenoemde voordelen zijn er ook enkele nadelen van in totaal 
ongeveer € 0,2 miljoen. Dit zijn kosten voor het opstellen van het plan van 
aanpak voor aquathermie, verbeteringen aan het onderhoudbeheersysteem 
(applicatie) en de vergoeding aan VV-leden voor hun pensioenvoorziening en 
voorziening arbeidsongeschiktheidsverzekering.  
 
De verwachting voor 2020 is dat de baten € 0,3 miljoen hoger zijn dan begroot. 
Oorzaken hiervoor zijn geplande grondverkopen in het derde en vierde kwartaal 
en een hoger aantal afgesloten zakelijk recht overeenkomsten. Deze 
overeenkomsten zijn voornamelijk verbonden aan windparken. (circa € 0,2 
miljoen). Naast de voorziene verkopen ligt het in de bedoeling dit jaar tevens 
Nieuw-Reijerwaard af te wikkelen. De uitspraak van de Hoge Raad (medio 
november) zal leidend zijn voor de hoogte van de koopsom. Ook zal dan 
duidelijkheid gegeven worden omtrent de vergoeding deskundigenkosten (circa 
€ 0,1 miljoen). 
 

De verwachting voor 2020 is dat de lasten voor Regulering € 0,2 miljoen lager 
zullen zijn. De Omgevingswet is met 1 jaar uitgesteld (01-01-2022). De realisatie 
van de producten en diensten gaat (onverminderd) door maar zal met de huidige 
kennis van zaken en de gevolgen van Corona doorlopen tot medio 2021. Ten 
aanzien van de geraamde kosten in 2020 voor met name opleidingen en 
trainingen is op dit moment niet zeker of zij volledig besteed worden. Daarnaast 
zijn de kosten voor de inzet van externe expertise bij de behandeling van 
vergunningaanvragen lager. De inzet van deze expertise is afhankelijk van het 
soort aanvragen wat binnenkomt. Deze inzet wisselt van jaar tot jaar. 
 
De baten zullen naar verwachting € 0,1 miljoen hoger zijn als gevolg van een 
hoger aantal vergunningaanvragen in 2020 dan voorzien. Dit is een landelijke 
trend die mogelijk wordt veroorzaakt omdat uitvoeringswerkzaamheden worden 
uitgesteld maar voorbereidingswerkzaamheden extra aandacht krijgen. 
 
De kosten voor de calamiteitenorganisatie zullen € 0,3 miljoen lager zijn dan 
geraamd. Vanwege het niet aanbesteden van het OTO programma 2020-2023 in 
november 2019 en de opschaling van de calamiteitenorganisatie maart tot mei 
2020 vanwege Coronacrisis, zijn de geplande OTO activiteiten in 2020 niet door 
gegaan. Er moet nog een herbezinning komen op alle OTO activiteiten gelet op 
het veilig en gezond kunnen uitvoeren van deze activiteiten in Coronatijd. 
 
De lasten voor het beleidsproduct bedrijfsvoering over 2020 komen naar 
verwachting € 1,4 miljoen lager uit dan begroot. Het grootste deel van deze 
lagere lasten (€ 1,4 miljoen) betreft een verschuiving naar het programma 
waterketen waar de kosten conform wet- en regelgeving moeten worden 
verantwoord. De kosten waren geraamd als inhuur (bedrijfsvoering) maar de 
opdracht is weggezet als directe werkzaamheden binnen het programma 
Waterketen. Derhalve vindt binnen Bestuur & Organisatie een verlaging van de 
budgetten plaats en een verhoging bij Waterketen.  
 
Andere oorzaken voor lagere kosten zijn het doorschuiven van het vervangen van 
de vloerbedekking met 1 jaar (eerste jaarschijf van totaal vier jaarschijven), lagere 
verwachting ten aanzien van de kosten voor Het Waterschapshuis en lagere 
kosten voor het implementeren van het purchase to pay systeem (in totaal € 0,3 
miljoen). Als gevolg van Corona zijn enkele geplande, terugkerende activiteiten 
op het gebied van BIO/AVG niet doorgegaan, zoals phishingmail actie, 



57 I    Burap 2020 
 

securityscan en awareness activiteiten. Dit leidt tot lagere uitgaven in 2020 dan 
voorzien (€ 0,2 miljoen).  
 
Er zijn niet alleen verwachte voordelen, voor 2020 is ook een aantal nadelen 
bekend. De kosten als gevolg van Corona (o.a. extra schoonmaak) worden 
geraamd op € 0,2 miljoen. Ook de kosten voor juridische advisering en het 
vervangen van de E- en de W-installatie (E=Elektrische installatie, 
W=Werktuigbouwkundige, mechanische installatie) vallen hoger uit (nadeel € 0,1 
miljoen).  
 
Er vindt een bijstelling op de voorzieningen plaats ten aanzien van verlof, jubilea 
en transitievergoedingen. De bijstelling voor verlof en jubilea zijn verbonden aan 
een hogere formatie en een toenemende bezetting. De bijstelling voor 
transitievergoedingen is voornamelijk het gevolg van de gewijzigde rechtspositie 
van de medewerkers met ingang van 1 januari 2020 en de wet- en regelgeving die 
hierbij hoort. De extra dotatie leidt tot een nadeel van € 0,3 miljoen. 

Er worden minder uren gemaakt voor investeringsprojecten dan voorzien in de 
begroting. De uren die voor investeringsprojecten worden gemaakt, worden 
geactiveerd op de projecten en leveren daardoor een baat op voor de begroting. 
Op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde uren tot en met juli is de inschatting 
dat de baten over heel 2020 € 0,8 miljoen lager zijn. Hier tegenover staan hogere 
baten door detachering van medewerkers. Dit leidt tot een incidenteel voordeel 
van € 0,2 miljoen. Per saldo leidt dit tot € 0,6 miljoen lagere baten in 2020.  
 
Als gevolg van Corona zijn enkele geplande, terugkerende activiteiten op het 
gebied van BIO/AVG niet doorgegaan. Dit leidt tot lagere uitgaven in 2020 dan 
voorzien. De dekking van deze uitgaven is afkomstig vanuit de reserve 
digitalisering. De lagere geplande uitgave leiden daardoor tot een bijgestelde, 
lagere onttrekking aan de reserve van € 0,2 miljoen. 
 
 

 

Investeringen 
 

Bestuur en Organisatie Status Begrote 
netto 

kosten 

Laatst 
bestuurlijk 

vastgestelde 
data* 

Geactualiseerde  
netto 

kosten 

Geactualiseerde 
bestuurlijke 

data 

Toelichting in cognos 

7607320001 Vervangen 
surveillancevaartuig ( RIB) 

GEPLAND 0,1 2020 
2020 

0,0 Vervallen 
Vervallen 

Scope: Voorgesteld wordt om de Investering met de Burap 
2020 te laten vervallen. Vanwege de omvang van het 
investeringsbedrag (<€50.000) is de aanschaf uit het 
exploitatiebudget van VTH gedaan in plaats van een 
investeringskrediet. 

7811800019 Materieel 
civiel&cultuurtechn.Onderh2015 

GEPLAND 0,5 2019 
2019 

0,5 2020 
2021 

Tijd: De aanbesteding van nieuw materieel wordt in 2020 
doorlopen. Als gevolg van levertijden vindt de levering pas 
plaats in 2021.  

7811800020 Civiel en 
cultuurtechnisch 
onderhoud2016 

GEPLAND 0,4 2020 
2020 

0,4 2020 
2021 

Tijd: De aanbesteding van nieuw materieel wordt in 2020 
doorlopen. Als gevolg van levertijden vindt de levering pas 
plaats in 2021.  

7811800021 Civiel en 
cultuurtechnisch 
onderhoud2017 

GEPLAND 0,4 2020 
2020 

0,4 2020 
2021 

Tijd: De aanbesteding van nieuw materieel wordt in 2020 
doorlopen. Als gevolg van levertijden vindt de levering pas 
plaats in 2021.  
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Bestuur en Organisatie Status Begrote 
netto 

kosten 

Laatst 
bestuurlijk 

vastgestelde 
data* 

Geactualiseerde  
netto 

kosten 

Geactualiseerde 
bestuurlijke 

data 

Toelichting in cognos 

7811500092 Modernisering IT 
infrastructuur 

LOPEND 2,7 nov-2019 
nov-2020 

2,8 nov-2019 
nov-2020 

Scope/Financiën: Onderdeel van het project is een studie 
naar het verhogen van de beschikbaarheid van de IT 
infrastructuur. Maatschappelijke- en technologische 
ontwikkelingen geven aanleiding om de huidige single data 
center- strategie aan te passen naar een dual data center- 
strategie. Een dual datacenter strategie gaat uit van twee 
datacenters waarbij, in geval van een grote calamiteit, in één 
van de datacenters, de ondersteuning van bedrijfsprocessen 
is geborgd of binnen een aantal uren weer beschikbaar kan 
zijn. De uitvoering hiervan kan binnen het project 
plaatsvinden met een maximale overschrijding van het totale 
projectbudget € 0,1 miljoen.  

7811700009 Elektrische 
installatie Hoofdkantoor 

LOPEND 0,8 apr-2020 
dec-2020 

0,7 apr-2020 
dec-2020 

Financiën: De zeer lage bezetting van het hoofdkantoor als 
gevolg van ingevoerde Corona maatregelen heeft 
geresulteerd in een snellere uitvoering van de 
werkzaamheden dan gepland. Daarnaast was er een gunstige 
aanbesteding. Dit met als gevolg dat de geprognotiseerde 
kosten beduidend lager worden. Het voordelig verschil wordt 
ingeschat op € 0,1 miljoen.    

7811800022 Vervanging 
meubilair 2020 

LOPEND 0,4 jan-2020 
dec-2020 

0,4 jan-2020 
jun-2021 

Scope: Als gevolg van de Coronacrisis is het gebruik van 
kantoorwerkplekken en meubilair anders geworden. Dit 
vraagt om een nieuwe benadering. 
Tijd: Omdat de nieuwe benadering uitgewerkt moet worden, 
kan de aankoop van meubilair pas in 2021 plaatsvinden. 

K2020-039 Vervanging 
portofoons calamiteitenorg 
Vervanging noodcomm. middel 
cal.org. 

POTENTIEEL 0,3 2023 
2023 

0,3 2023 
2023 

Scope: Op basis van het resultaat aanbestedingstraject in 
2023 worden de gewenste producten aangeschaft voor 
gebruik tijdens een calamiteit en bij uitval telecommunicatie. 
De projectnaam wordt daarom aangepast naar Vervanging 
noodcommunicatie middelen calamiteitenorganisatie. 

*In de kolommen met bestuurlijke data is eerst het jaar van aanvang en daaronder het jaar van realisatie weergegeven. Voor lopende investeringen zijn ook de maanden in 
de betreffende jaren opgenomen. Hiermee worden mutaties in de planning binnen één kalenderjaar zichtbaar. 
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Prestatie indicatoren Streefwaarde Prognose Status 

Doorlooptijd van de aanvragen binnen de 
gestelde termijn 

100% 49% 49% van de aanvragen wordt binnen de wettelijke termijn 
van 8 weken afgehandeld. Dit wordt veroorzaakt door de 
exorbitante stijging van het aantal vergunningsaanvragen 
die vanaf april is waargenomen. De gemiddelde 
doorlooptijd van vergunningen is inmiddels teruggebracht 
van 12,9 weken in januari 2020 tot 9,4 weken in juli. 
Kortom: we voldoen nog steeds voor een aanzienlijk deel 
niet aan de wettelijke termijn, maar de duur van de 
overschrijding wordt wel steeds minder.  

Max. % van uitgevoerde controles wordt 
bestuursrechtelijk gehandhaafd 

7% 9% Het maximum van de uitgevoerde controles, welke 
bestuursrechtelijke worden gehandhaafd, ligt met 9% 
hoger dan de streefwaarde van 7%. Dit wordt veroorzaakt 
door minder controles vanwege de Coronacrisis en de 
afhandeling van bestuursrechtelijke zaken uit 2019.  

Max. % van uitgevoerde controles wordt 
strafrechtelijk gehandhaafd 

1,5% 1,17%  Ligt in lijn streefwaarde. 
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Prestatie indicatoren Streefwaarde Prognose Status 

Medewerkers met een kritieke rol zijn goed 
getraind (minimaal 2x per jaar) 

100% 10% De streefwaarde wordt niet gehaald door: 

- het niet aanbesteden van het OTO programma 
2020-2023 in november 2019. 

- de opschaling van de calamiteitenorganisatie van 
maart tot mei 2020 vanwege de Coronacrisis. 
Hierdoor zijn de geplande OTO activiteiten in 2020 
niet doorgegaan.  

- Daarnaast zijn er onzekerheden zoals: in de zomer 
en/of het najaar opschalen van de 
calamiteitenorganisatie m.b.t. tweede golf 
Corona.  

WSHD beschikt over een actueel 
calamiteitenzorgsysteem 

100% 100% Het definitieve Calamiteitenplan WSHD 2020-2023 staat op 
14 oktober 2020 geagendeerd ter behandeling  door de VV. 

WSHD leert van oefeningen en werkelijke 
calamiteiten 

100% 100% * After Action Review WAT Waterketen in 2020 evalueren. 
* After Action Review WOT Corona in 2020 evalueren. 
* After Action Review Kernteam Bedrijfsvoering in 2020 
evalueren. 
* After Action Review - Evaluatierapport Uitzakkend peil 
Rozenburg lekkage uitval inlaatkunstwerk Evides 
* After Action Review - Evaluatierapport 
Olieverontreiniging Oude Maas 
* After Action Review - Evaluatierapport Aanpak brand 
Afvalverwerkingscentrale HVC Dordrecht 2019 
geaccordeerd in 2020. 
* Evaluatierapport Onderzoek herziening 
Calamiteitenbestrijdingsplan en dijkbewakingsorganisatie 
in 2020 opgeleverd. 

WSHD maakt ( indien nodig) actief gebruik van 
de calamiteiten organisatie 

Tussen 5 en 20 opschalingen 100% De calamiteitenorganisatie is  
* van 13 maart tot mei 2020 opgeschaald vanwege de 
Coronacrisis. 
* op 17 februari is vanwege twee ontregelde zuiveringen 
eenmalig een WAT ingesteld. 
* van 23 maart tot 30 april 2020 is een WAT ingesteld, 
echter niet formeel opgeschaald naar fase 1. 
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Prestatie indicatoren Streefwaarde Prognose Status 

Gerealiseerde gemiddelde betaaltermijn (aantal 
dagen na ontvangstdatum factuur) 

30 25 Op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen jaren 
(2015 t/m 2019), rekening houdend met het effect van de 
implementatie van het nieuwe softwarepakket voor de 
inkooporders, is de verwachting dat de gerealiseerde 
gemiddelde betaaltermijn binnen de streefwaarde blijft. 

Het % facturen dat binnen de reguliere termijn 
van 30 dagen is betaald 

90% 90% De inkooporders worden vanaf boekjaar 2020 
geregistreerd in het nieuwe softwarepakket ProQuro. In 
het 1e kwartaal hebben de gebruikers moeten leren om te 
gaan met het nieuwe softwarepakket, waardoor de 
gemiddelde betaaltermijn een lichte stijging vertoont. De 
verwachting is dat voor het boekjaar 2020 de 
streefwaarde behaald kan worden.  
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3.6 Algemene dekkingsmiddelen  
 

Wat mag het kosten? 
Omschrijving 
(bedragen x € 1 mln.) 

Budget (incl. 
wijzigingen) 

Realisatie t/m 
juli (excl. 

verplichtingen) 

Begroting na 
bijstelling 

Bijstelling 
begroting 

Voordeel (V) / 
Nadeel (N) 

Lasten 08.10 Onvoorzien 0,3 0,1 0,3 0,0 N 

08.20 Algemene lasten en baten 5,0 4,8 4,9 -0,1 V 

08.40 Exploitatiesaldo (alg reserves) 0 0 0     
Totaal Lasten 5,2 4,9 5,1 -0,1 V 

Baten 08.20 Algemene lasten en baten -1,0 -0,2 -0,2 0,8 N 

08.30 Belastingopbrengst -165,4 -170,6 -165,4 0   
08.40 Exploitatiesaldo (alg reserves) 0 0 0     

Totaal Baten -166,4 -170,9 -165,6 0,8 N 

Saldo van baten en lasten voor bestemming -161,2 -166,0 -160,4 0,7 N 

Toevoeging aan reserves 0 0 0 0   
Onttrekking aan reserves -7,4 -7,4 -8,2 -0,8 V 

Saldo van baten en lasten na bestemming -168,6 -173,4 -168,7 -0,1 V 

 
Op basis van de huidige inzichten wordt een voordeel van € 0,1 miljoen verwacht 
binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen, dit zijn de voornaamste 
wijzigingen. De post onvoorzien wordt aangewend voor het achterstallig 
onderhoud aan de Zeedijk (eigen weg op het Eiland van Dordrecht) doordat de 
werkelijke kosten à € 0,1 miljoen onder post onvoorzien worden geboekt is dit 
niet zichtbaar in bovenstaande tabel. 
 
De Europese Centrale Bank adviseert banken geen dividend uit te betalen. De 
restricties zijn volgens de ECB nodig om de bancaire buffers te ontzien zodat 
economische klappen van de Coronacrisis kunnen worden opgevangen. Op basis 
van het bericht van de ECB en vanuit het voorzichtigheidsbeginsel is besloten de 
dividend opbrengst van de waterschapsbank uit de baten te halen, impact € 1,0 
miljoen (nadeel). 

Bij de Jaarstukken 2019 is een inschatting gemaakt voor de overlopende posten, 
posten waarvan de werkzaamheden al zijn uitgevoerd maar waarvoor de factuur 
nog niet ontvangen is. De daadwerkelijke facturen zijn lager uitgevallen dan 
voorzien. De vrijval op de opgenomen posten bedraagt per eind augustus € 0,3 
miljoen (incidenteel voordeel). 
 
De afrekening van het grensoverschrijdend afvalwater (GOA) voor de jaren 2013-
2016 met het Hoogheemraadschap Schieland en de jaren 2014-2016 met het 
Hoogheemraadschap Delfland zijn in het jaar 2020 definitief afgerekend. De 
bedragen die voor die jaren in de bestemmingsreserve GOA waren gereserveerd, 
voor het opvangen van fluctuatie in de belastingopbrengst, kunnen vrijvallen en 
dit heeft geresulteerd in een onttrekking van € 0,8 miljoen. 
 
 

Prestatie indicatoren Streefwaarde Prognose Status 

Het % van alle aanslagen dat voor 31 december 
van het 

98% 98%  Conform 
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4 Paragrafen 
 

4.1 Reserves en voorzieningen 
 

Reserves  
 

Omschrijving (bedragen x € 1 mln.) Saldo per 1-jan Storting Onttrekking Resultaat 
bestemming 

Saldo per 31-dec 

Algemene reserves           

811001 Algemene reserve Waterveiligheid 0,8 0,3 -0,5 0,7 1,4 

811002 Algemene reserve Water 3,4 0,2 -1,5 1,5 3,6 

811003 Algemene reserve Waterketen 4,3 3,5 0,0 -2,2 5,6 

811004 Algemene reserve Wegen 3,2 0,4 -2,4 -0,7 0,4 

811005 Algemene reserve Algemene beleidstaken 0,1       0,1 0,3 

Totaal Algemene reserves 11,8 4,4 -4,4 -0,5 11,3 

Bestemmingsreserves           

813004 Bestemmingsres. gegarand. geldlening HVC 0,4 0,0 -0,4       0,0 

813005 Bestemmingsreserve reorganisatie WSHD 0,9   -0,9       0,0 

813006 Bestemmingsres. dijkversterkingen 2,8   -2,8       0,0 

813009 Bestemmingsres. Vervangingsinvest. Wegen 0,1   -0,1       0,0 

813010 Budgetoverhevelingen 0,5   -1,2 0,9 0,1 

813012 Reserve Egalisatie geactiveerde lasten 8,0 0,0 -8,0 0,0 0,0 

813014 Bestemmingsres. Baggeren 3,4 2,4     1,2 7,0 

813015 Best.Res.Grensoverschrijdend afvalwater 0,8   -0,8 0,4 0,4 

813016 Bestemmingsreserve Frictiekosten Aquon 0,9   -0,9       0,0 

813017 Bestemmingsreserve Rente-egalisatie 4,7 0,0 -4,7 0,0 0,0 

813018 Bestemmingsreserve Educatie 0,0             0,0 

813019 Best.Res.Persoonsgebonden basisbudget 1,2             1,2 

813020 Bestemmingsreserve onderhoud wegen 0,0   0,0       0,0 

813022 Bestemmingsreserve Afwikkeling CMK 2,0       1,6 3,6 

813023 Bestemmingsreserve Onderhoud CMK 4,5   -0,3 0,4 4,6 

813024 Bestemmingsreserve Digitalisering 0,4 0,6 -0,5 0,7 1,2 

813025 CMK Monitoring 0,7   -0,1       0,7 

813026 Bestemmingsreserve Kapitaallasten Wegen 7,1 5,0 -0,4       11,6 
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Omschrijving (bedragen x € 1 mln.) Saldo per 1-jan Storting Onttrekking Resultaat 
bestemming 

Saldo per 31-dec 

813027 BestemmingsresTariefsdifferentiatieWegen 0,0             0,0 

813028 Best.Res. AC leiding Brielle-Oostvoorne 1,9   0,0       1,9 

Totaal Bestemmingsreserves 40,2 8,0 -21,2 5,2 32,3 

Egalisatiereserves           

812001 Reserve Tariefegalisatie Watersysteemhef 7,0 13,8 -12,2       8,6 

812002 Reserve Tariefegalisatie Zuiveringsheff. 4,1 3,1 -3,7       3,5 

812003 Reserve Tariefegalisatie Wegenheffing 0,5 2,1 -1,9       0,7 

812004 Res.Tariefegalisatie uitbreidingFormatie 1,2   -0,6       0,6 

Totaal Egalisatiereserves 12,8 18,9 -18,4       13,4 

Totaal reserves 64,9 31,2 -44,0 4,7 56,9 

 

Algemene reserves 
Geen toevoegingen of onttrekkingen, behoudens de resultaatbestemming 2019.  
 

Bestemmingsreserves 
Bestemmingsreserve Baggeren (813014) 
De bestemmingsreserve Baggeren wordt ingezet voor het opvangen van 
fluctuaties in de uitgaven voor het baggeren.  Er wordt € 0,4 miljoen toegevoegd 
op basis van het verwachte resultaat voor baggeren 2020. In de eerste 
begrotingswijziging 2020 was reeds € 2,0 miljoen toegevoegd waardoor het 
totaal op € 2,4 miljoen komt. 
 
Best.Res.Grensoverschrijdend afvalwater (813015) 
De afrekening van het grensoverschrijdend afvalwater (GOA) voor de jaren 2013-
2016 met het Hoogheemraadschap Schieland en de jaren 2014-2016 met het 
Hoogheemraadschap Delfland zijn in het jaar 2020 definitief afgerekend.  De 
bedragen die voor die jaren in de bestemmingsreserve GOA waren gereserveerd, 
voor het opvangen van fluctuatie in de belastingopbrengst, kunnen vrijvallen en 
dit heeft geresulteerd in een onttrekking van € 0,8 miljoen. 
 
Bestemmingsreserve Digitalisering (813024) 
De bestemmingsreserve Digitalisering is ingesteld ter dekking van de kosten voor 
de digitale transformatie en de wijzigingen die dit met zich meebrengt om de 
organisatie op orde te brengen en te houden. De onttrekking aan deze reserve 

wordt met € 0,2 miljoen verlaagd naar € 0,5 miljoen vanwege minder uitgaven 
binnen het project AVG/BIO over 2020. Dit wordt veroorzaakt doordat meerdere 
geplande terugkerende activiteiten niet door kunnen gaan door de Corona 
pandemie. 
 
Bestemmingsreserve Kapitaallasten Wegen (813026) 
Diverse werkzaamheden binnen het programma wegen t.a.v. van groot 
onderhoud zijn levensduurverlengend en dienen geactiveerd te worden. Dit heeft 
bij de eerste begrotingswijziging 2020 geleid tot een dotatie. Door 
planningswijzigingen voor wat betreft de uit te voeren werkzaamheden in 2020 
blijkt dat de dotatie te hoog was. De toevoeging van € 5,0 miljoen is daarom met 
€ 0,05 miljoen verlaagd.  
 

Egalisatie reserves 
Reserve tariefegalisatie Watersysteemheffing (812001) 
Er wordt € 1,5 miljoen toegevoegd aan deze reserve in verband met het 
overzetten van lasten uit de exploitatie naar de investeringen. De lasten dienen 
te worden geactiveerd aangezien het levensduurverlengend onderhoud betreft. 
De werkzaamheden omvatten het vervangen van beschoeiingen, duikers, stuwen 
en de renovatie van verschillende gemalen. Het totaal van de toevoeging aan de 
reserve komt hierdoor uit op € 13,8 miljoen. 
Reserve tariefegalisatiereserve Zuiveringsheffing (812002) 
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Er wordt € 0,4 miljoen toegevoegd aan deze reserve in verband met het 
overzetten van lasten uit de exploitatie naar de investeringen. De lasten dienen 
te worden geactiveerd aangezien het levensduurverlengend onderhoud betreft. 

De werkzaamheden omvatten het vervangen van vuilwaterpompen het reviseren 
van effluentpompen en roostergoedverwijderingsinstallatie. Het totaal van de 
toevoeging aan de reserve komt hierdoor uit op € 3,1 miljoen.

 

Voorzieningen  
 

Omschrijving (bedragen x € 1 mln.) Saldo per 1-jan Vermeerderingen Interne 
verminderingen 

Externe 
verminderingen 

Saldo per 31-dec 

Arbeidsgerelateerde verplichtingen           

850001 Voorz.Pens.-,wachtgld,IZR(vm)Pers.&Best. 6,6 0,3       -1,5 5,4 

850003 Vrz. Arbeidsgerelateerde verplichtingen 3,2 0,3       -0,1 3,4 

Totaal Arbeidsgerelateerde verplichtingen 9,8 0,5       -1,6 8,8 

Overige voorzieningen           

855002 Vrz.grensoverschr.afvalw.Schieland&Delfl 0,0                 0,0 

Totaal voorzieningen 9,8 0,5       -1,6 8,8 

 

Arbeidsgerelateerde voorzieningen. 
 
Voorziening Pensioen- en wachtgeldverplichting (voormalig) personeel en 
bestuur (85001) 
Op basis van de verwachte uitgaven ten laste van de voorziening voor voormalig 
personeel inclusief bestuur in 2020 is een aanvullende dotatie van € 0,15 miljoen 
noodzakelijk om de voorziening op het niveau te houden om aan toekomstige 
verplichtingen te kunnen voldoen. Het totaal komt van de dotatie komt hiermee 
op € 0,3 miljoen. 

 
 
Voorziening Arbeidsgerelateerde verplichtingen (85003) 
Deze voorziening is gevormd voor de arbeidsgerelateerde verplichtingen die 
WSHD heeft ten opzichte van zijn medewerkers. Het betreft het restant 
verlofdagen per 31 juli 2020 van het totale personeelsbestand werkzaam bij 
WSHD. Op basis van de stand op 31 juli wordt de voorziening met € 0,2 miljoen 
naar boven bijgesteld tot een totaal van € 0,3 miljoen.     
 

 
  



66 I    Burap 2020 
 

4.2 Waterschapsbelastingen 
 

De financiering van de exploitatie van waterschap Hollandse Delta vindt 
voornamelijk plaats door het heffen van waterschapsbelastingen. Deze belasting 
bestaat uit:  

• Watersysteemheffing: ter dekking van de kosten die zijn verbonden aan 
de zorg voor het watersysteem, de waterkeringszorg en het aantal 
passief waterkwaliteitsbeheer;  

• Wegenheffing: ter dekking van de kosten die zijn verbonden aan het 
beheer van de wegen;  

• Zuiveringsheffing: ter dekking van de kosten die zijn verbonden aan het 
zuiveren van afvalwater;  

• Verontreinigingsheffing: dit betreft uitsluitend de heffing op de directe 
lozingen op het oppervlakte water in beheer bij WSHD. De opbrengst 
van de verontreinigingsheffing komt ten gunste aan de 
watersysteemheffing.  

 
Ondanks het Coronavirus heeft dit voor het opleggen van de aanslagbiljetten 
voor de waterschapsbelastingen nauwelijks gevolgen gehad en is volgens een 
vast schema door SVHW verzonden. Het betreft:  
- Januari – voorlopige aanslagen zuiveringsheffing bedrijven;  
- Februari – aanslagen watersysteemheffing en wegenheffing gebruikers, idem 

eigenaren bij gemeenten die zelf ook aangesloten zijn bij het SVHW en 
zuiveringsheffing burgers;  

- Mei – aanslagen watersysteemheffing en wegenheffing eigenaren bij 
gemeenten die niet zijn aangesloten bij het SVHW.  

 
Alleen de aanvullende kohieren die gepland stonden voor de maand april zijn 
verschoven naar de maand mei. 
 
Om de economische impact van de Corona-uitbraak enigszins te compenseren 
heeft SVHW in goed overleg met de deelnemers de volgende maatregelen 
getroffen:  
1. Uitstel op verzoek voor ondernemers tot en met 31 augustus. 
2. In april geen aanslagoplegging;  
3. Dwanginvordering aangehouden tot eind juni (m.u.v. recidive), de 
automatische incasso (AIC) is gepromoot om zoveel mogelijk gespreide betaling 
te laten plaatsvinden. 
 
De gevolgen van het Coronavirus hebben een effect op de belastingopbrengst 
maar is bij het samenstellen van de Burap nog niet goed in te schatten. Dit wordt 
veroorzaakt door het feit dat het uitstel van het betalen van de belastingen nog 
loopt. Daardoor kan nog niet worden bepaald in welke mate uitstel leidt tot 
lagere inkomsten als gevolg van oninbaarheid. Pas in de loop van oktober 2020 
moet hierover in overleg met SVHW meer helderheid komen. Derhalve is ervoor 
gekozen om de begroting niet aan te passen en in VV vergadering van november 
een separaat voorstel over de waterschapsbelastingen te presenteren. 

 
 
  



67 I    Burap 2020 
 

4.3 Weerstandsvermogen 
 

Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin een waterschap 
in staat is om de nadelige gevolgen van risico’s op te vangen. Waterschappen zijn 
wettelijk verplicht om de risico’s die ze lopen in kaart te brengen en beleid te 
ontwikkelen om deze risico’s af te dekken. Een deel van de risico’s wordt 
afgedekt door afgesloten verzekeringen of gevormde voorzieningen.  

Waterschap Hollandse Delta heeft de risico’s die mogelijk gelopen worden 
geïnventariseerd. In deze paragraaf worden de wijzigingen ten opzichte van de 
Programmabegroting 2020-2024 toegelicht. 

 
Tabellen risico’s 
Risico Bestuur en organisatie Kans Financieel gevolg 

Doorbelasting kosten PDOK (publieke dienstverlening op kaart) (Nieuw) 90% Onbekend     
De centrale landelijke voorziening van de overheid, Publieke Dienstverlening Op Kaart (PDOK), is dusdanig in gebruik 
gegroeid, dat de beheer en onderhoudskosten zijn gestegen. De huidige financiers gaan de kostenstijging 
doorbelasten aan de grootgebruikers. De waterschappen gebruiken PDOK voor het delen van de geografische water-
data. De exacte kosten van de doorbelasting zijn nog onduidelijk. Het gaat over € 2,4 miljoen in totaal. Hoe deze 
wordt verdeeld over de grootverbruikers is nog onbekend.          

Rekenrente pensioen- en wachtgeldverplichting (Nieuw) 40% € 0,6 mln.     
WSHD is heeft voor voormalige en huidige bestuurders van het waterschap Hollandse Delta en de rechtsvoorgangers 
de pensioenrechten in eigen beheer. Deze rechten worden berekend en beschikbaar gehouden in de voorziening 
Pensioen- en wachtgeldverplichtingen (voormalig) bestuur en personeel. Er wordt jaarlijks een actuariële berekening 
opgesteld door APG om de hoogte van de voorziening te bepalen. De rekenrente die hiervoor gehanteerd wordt, is 
afhankelijk van de ontwikkeling van de rente op de geldmarkt. Fluctuaties in deze rente hebben een effect op de 
hoogte van de voorziening. Dit rentepercentage wordt één maal per jaar (rond november) bepaald door het APG. 
Een neerwaartse bijstelling betekent dat de voorziening in hoogte moet worden bijgesteld (extra storting). De 
financiële omvang van dit effect is lastig in te schatten en hangt van diverse factoren af.          
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Risico Waterketen Kans Financieel gevolg 

Bijdragen aan objecten van derden (Rotterdam) 90% € 0,2 mln.     
Medio 2016 heeft een afrekening van de bijdrage van het waterschap aan een door een gemeente gepleegde 
investering in een afvalwatertransportsysteem plaatsgevonden. Aanvankelijk heeft deze gemeente aangegeven dat 
er mogelijk een dispuut met de aannemer was over de afrekening van genoemd project. Later heeft betreffende 
gemeente aangegeven dat de verwachting was dat er geen grond was voor een claim en dat de verjaringstermijn 
bijna bereikt was. Derhalve is dit project in december 2016 definitief afgesloten.  
 
Ondanks de verwachtingen van betreffende gemeente inzake deze claim heeft de gemeente in april 2017 een brief 
ontvangen van het advocatenkantoor van de aannemer waarin wordt aangegeven dat de betreffende aannemer zich 
het recht wenst voor te behouden om de betalingen, waarover een dispuut bestaat, te vorderen. In 2019 is het tot 
een schikking gekomen tussen de gemeente en aannemer voor een bedrag van circa € 0,3 miljoen met een 
kostenverdeling voor WSHD van 66%. De bijdrage voor het waterschap bedraagt op basis hiervan circa € 0,2 miljoen 
Hierover vindt nader overleg plaats met de betrokken gemeente.          

Garantstelling HVC   10% € 6,7 mln.     
De in de GR deelnemende waterschappen hebben de samenwerking gezocht in het kader van de verwerking van slib. 
Dit heeft geleid tot de DRSH Zuiveringsslib NV. Op 1 januari 2010 is de DRSH NV door de aandeelhoudende 
waterschappen in eigendom overgedragen aan NV HVC. Als gevolg van deze overdracht hebben de waterschappen 
een gezamenlijk belang verkregen in NV HVC. Gezamenlijk bezitten de waterschappen 397 aandelen (per januari 
2014 is dit een belang van circa 12% in NV HVC). In september 2011 is dit belang overgedragen aan de 
Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009. WSHD heeft 111 aandelen NV HVC, wat overeenkomt met 28% 
van het totale financiële belang binnen de GR. 
 
De waterschappen zijn naar rato van de toegewezen aandelen aansprakelijk voor de gegarandeerde geldleningen van 
€ 24,0 miljoen (31 december 2020) en de schuldpositie voor de bio-energiecentrale (BEC) te Alkmaar (€ 5,4 miljoen). 
De garantstelling voor de BEC geldt alleen indien die wordt afgeroepen door HVC.         

 
 
Ten opzichte van de programmabegroting 2020-2024 zijn de volgende risico’s 
vervallen: 
- Het risico op stagnatie van groot onderhoud door beperkte capaciteit. Dit 

risico is afgedekt via het aanvullende budget voor onderhoud dat is 
opgenomen in de begroting 2020. 

- Het risico op extra onderhoudswerkzaamheden als gevolg van het niet tijdig 
kunnen realiseren van vervangingsinvesteringen. Dit risico is afgedekt via het 
aanvullende budget voor onderhoud dat is opgenomen in de begroting 2020. 

- Het risico dat CAO-ontwikkelingen en pensioenpremies voor 2020 niet juist 
konden worden ingeschat bij het opmaken van de begroting 2020. Bij het 
opmaken van de Jaarstukken 2019 is dit geen risico meer gebleken. De 



69 I    Burap 2020 
 

werkelijke percentages zijn bekend en worden verwerkt in de loonkosten 
over 2020. 

- Het risico op extra herstelwerkzaamheden voor beschoeiingen vanuit 
juridische procedures is komen te vervallen, op grond van de meest recente 
jurisprudentie. 

- Afname afvalwaterstroom zuiveringsinstallatie Dordrecht: HVC heeft 
onderzocht of zij dit afvalwater met ingang van 2021 zelf kunnen gaan 
zuiveren. Mede na overleg in de GR Slib ziet HVC af van dit voornemen. Ook 
de in 2021 geplande PHA2USE bioplasticsinstallatie wordt geen afvalwater 
van HVC behandeld. 
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4.4 Bedrijfsvoering 
 

Formatie en bezetting 
De formatie voor 2020 voor Hollandse Delta is vastgesteld op 595 
formatieplaatsen(fte). Hiernaast is er ruimte voor 10 fte trainees en workmates. 
De totale formatie komt daarmee op 605 fte. Ten opzichte van de begrote 
formatie voor 2019 is dat een groei van 80 formatieplaatsen (primitieve 
begroting 2019: 525 fte). Een deel van deze groei is reeds in 2019 geëffectueerd 
vanuit het Huis op Orde jaarschijf 2019.  
 
Tussen genoemde formatie en de feitelijke bezetting is er van nature een 
verschil. Er is veelal geen sprake van een volledige bezetting. Het gemiddelde 
bezettingspercentage is van 83% in januari 2020 toegenomen naar 90,4% op 31 
juli 2020. Daarmee evenaren we het gemiddelde bezettingspercentage over 
2019.  
 

Kengetallen Jaarrekening       Burap 
2019                      2020 

Formatie 554,89                   605,0 

Bezetting 494,85                   542,5 

 

Tot en met 31 juli 2020 kwamen 63 nieuwe medewerkers in dienst (exclusief 
stagiaires en trainees) en vertrokken er 29 medewerkers. Negen van de 
vertrekkende medewerkers traden uit dienst in verband met 
pensioengerechtigde leeftijd. Ten opzichte van voorgaande jaren lijkt de 
uitstroom geringer te worden. De gemiddelde leeftijd daalde het afgelopen jaar 
met 2 jaar (van 49 naar 47 jaar).  
 

Inhuur 
De verwachting is dat het verschil tussen formatie en bezetting in 2020 op circa 
9-10% uit. De niet ingevulde formatieruimte komt overeen met een 
onderuitputting van de personeelskosten van circa € 7,5 miljoen. Deze 
zogenaamde vrije ruimte wordt vooral benut voor: 

• Het opvangen van knelpunten in de personele capaciteit als gevolg van 
verloop/ziekte; 

• Het aantrekken van ontbrekende expertise; 
• Het aantrekken van capaciteit voor extra (ongeplande) werkzaamheden. 

 
De inzet van de vrije ruimte vertaalt zich over het algemeen in het inzetten van 
tijdelijke inhuurkrachten. Naast het gebruik van deze vrije ruimte is in de 
begroting een budget van € 8 miljoen opgenomen voor de inzet van inhuur op 
geplande werkzaamheden. Het inhuurbudget wordt met name ingezet voor 
investeringen, projecten en exploitatie. 
 

Tabel: inhuur in uren 

 Burap 2 
2018 

Burap 2                     Burap  
2019                          2020 
t/m augustus            t/m juli  

WSHD 47.100 53.683                        53.609 

 
In de begroting was een budget opgenomen voor externe inhuur ten behoeve 
van de transitie wegen. Deze externe inhuur heeft niet plaatsgevonden. Het 
budget voor inhuur is ingezet voor het uitvoeren van besluiten van het college 
ten aanzien van Zuidoord en de Rotterdamseweg. Het resterende budget is 
teruggevloeid naar de vrije ruimte van waaruit externe inhuur binnen de gehele 
organisatie heeft plaatsgevonden. 
 
Er zal altijd een flexibele schil zijn om het werk op een efficiënte wijze uit te 
voeren. Ook voor de uitvoering van reguliere werkzaamheden wordt een beroep 
gedaan op inhuur dan wel externe dienstverlening. Gelet op de opgave van 
WSHD is het wel wenselijk deze inzet verder terug te brengen en de uitvoering bij 
eigen personeel onder te brengen. Om de kennis en kunde voor het realiseren 
van deze opgave in te bedden in de organisatie is in de begroting 2020 de 
formatie uitgebreid. 
 

Ziekteverzuim 
Het gemiddeld ziekteverzuim over de afgelopen 12 maanden bedraagt op 31 juli 
2020 4,8%. Op 1 september 2019 bedroeg het verzuim 4,4%. Een lichte stijging 
van 0,4%. Zowel het lang verzuim als middellang verzuim nam iets toe. De 
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gemiddelde verzuimfrequentie (het aantal keer dat een medewerker zich 
ziekmeldt) over twaalf maanden daalde van 1,3 naar 1,0. Een relatief gunstig 
beeld ondanks de komst van het coronavirus en het langdurig op een andere 
manier van (thuis)werken.  
 

Budgetten voor reiskosten, ontwikkeling en sociale cohesie 
Als gevolg van coronavirus kunnen we constateren dat de activiteiten en 
daarmee de uitgaven voor reiskosten, ontwikkeling van medewerkers en 
activiteiten gericht op de teambuilding en versterken van sociale cohesie worden 
uitgesteld of slechts ten dele worden verricht. Het verloop hiervan is moeilijk te 
voorspellen. Bij het opstellen van de Burap is een zo goed mogelijke inschatting 
gemaakt maar de daadwerkelijke uitnutting van deze budgetten zal afhankelijk 
zijn van de ontwikkelingen in de komende maanden. 
 
Daarnaast verwacht WSHD de komende maanden en in 2021 als werkgever nog 
kosten te moeten maken in verband met het thuiswerken als gevolg van COVID-
19. Onduidelijk is nog hoe lang deze situatie gaat duren en welke maatregelen 
WSHD als werkgever moet treffen om Arbo verantwoord thuis te kunnen werken. 
Voorgesteld wordt daarom een bedrag van € 0,5 miljoen toe te voegen aan de 

reserves  voor nog komende kosten vanuit de effecten van corona (circa € 800 
per medewerker). 
 

Voorzieningen 
Op basis van de verwachte uitgaven worden de voorziening voor voormalig 
personeel inclusief bestuur en de voorziening ten aanzien van verlof en jubilea 
bijgesteld. De bijstelling voor de voorziening voormalig personeel en bestuur 
waaronder transitievergoedingen vallen is voornamelijk het gevolg van de 
gewijzigde rechtspositie van de medewerkers met ingang van 1 januari 2020 en 
de wet- en regelgeving die hierbij hoort. De bijstelling voor verlof en jubilea zijn 
verbonden aan een hogere formatie en een toenemende bezetting.  
 

Werkkostenregeling 
Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat er voldoende vrije ruimte aanwezig is 
binnen de werkkostenregeling om de kosten voor 2020 die ten laste hiervan 
gebracht moeten worden te dekken. Door het corona-virus zijn er minder 
activiteiten die doorgang vinden zoals personeelsfeestjes en bijeenkomsten. 
Hierdoor vinden ook opleidingen uit het Personeelsgebonden Budget, zoals 
Health coaching en mindfulness, niet plaats. 
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5 Financiële overzichten 
 

5.1 Aansluiting begroting en Burap 
 
In onderstaande tabel worden de primitieve begrotingsbedragen per programma 
uit de Programmabegroting 2020 (inclusief tussentijdse wijzigingen) naast de 

begrotingscijfers voor de Burap gezet. Hiermee worden de mutaties die zijn 
doorgevoerd en leiden tot de bijgestelde begrotingscijfers in beeld gebracht. 

 

Omschrijving 
(bedragen x € 1 mln.) 

Primitieve 
Begroting 2020 

Begrotingswijziging 
1e 

beoordelingsronde 
primaire 

waterkeringen 
VV 25 sep 2019 

 Eerste 
begrotingswijziging 

2020 

Budget- 
overhevelingen 

jaarrekening 2019 

Begroting incl. 
wijzigingen 2020  

Waterveiligheid 22,6 1,0 -0,2 0,5 23,9 

Voldoende en Schoon Water 52,4   -2,4 0,1 50,2 

Waterketen 69,2   -0,7 0,1 68,5 

Wegen 13,9   -5,2 0,0 8,7 

Bestuur en Organisatie 22,5   0,7 0,1 23,6 

Algemene dekkingsmiddelen -161,2   0,0 0,1 -161,2 

Saldo van baten en lasten voor bestemming 19,3 1,0 -7,7 0,9 13,7 

Toevoeging aan reserves 20,4   8,5 0,0 29,0 

Onttrekking aan reserves -39,8 -1,0 -1,6 -0,9 -43,4 

Saldo van baten en lasten na bestemming 0,0 0,0 -0,7 0,0 -0,7 
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5.2 Prognose Exploitatieresultaat 
 
Het verwachte resultaat inclusief de voorgestelde mutaties in de Burap over 2020 is € 4,5 miljoen voordelig: 
 
Omschrijving 
(bedragen x € 1 mln.) 

Budget (incl. 
wijzigingen) 

Realisatie t/m 
juli (excl. 

verplichtingen) 

Begroting na 
bijstelling 

Bijstelling 
begroting 

Voordeel (V) / 
Nadeel (N) 

Waterveiligheid 23,9 10,8 21,7 -2,2 V 

Voldoende en Schoon Water 50,2 22,0 47,1 -3,0 V 

Waterketen 68,5 38,4 69,3 0,8 N 

Wegen 8,7 1,2 9,2 0,5 N 

Bestuur en Organisatie 23,6 8,9 21,3 -2,3 V 

Dekkingsmiddelen -161,2 -166,0 -160,4 0,7 N 

Saldo van baten en lasten voor bestemming 13,7 -84,7 8,2 -5,5 V 

Toevoeging aan reserves 29,0 29,0 31,2 2,3 N 

Onttrekking aan reserves -43,4 -41,3 -44,0 -0,6 V 

Saldo van baten en lasten na bestemming -0,7 -97,0 -4,5 -3,8 V 

Het saldo realisatie tot en met juli is een netto saldo (baten en lasten). Doordat voor het programma wegen de WHW gelden over 2020 (€ 8,0 miljoen, baten) begin dit jaar 
zijn gefactureerd en verantwoord, lijkt het of de realisatie achterblijft.  
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5.3 Overzicht exploitatie van programma’s naar taken 
 
Omschrijving 
(bedragen x € 1 mln.) 

Begroting 2020 Begroting 2020 
(incl. wijzigingen) 

Prognose 2020 Verschil t.o.v. 
begroting na 

wijziging  

Voordeel (V) 
/ Nadeel (N) 

Netto-lasten:           

Watersysteemheffing 90,7 90,6 84,5 -6,1 V 

Zuiveringsheffing 78,3 77,8 78,1 0,2 N 

Wegenheffing 15,8 10,6 11,0 0,4 N 

Totaal netto-lasten 184,7 179,1 173,6 -5,5 V 

            

Mutaties reserves:           

Watersysteemheffing -11,5 -11,4 -9,4 2,0 N 

Zuiveringsheffing -3,5 -3,8 -4,2 -0,3 V 

Wegenheffing -4,3 0,9 0,9 0,0 V 

Totaal mutaties reserves -19,3 -14,4 -12,7 1,7 N 

            

Netto-belastingopbrengsten:           

Watersysteemheffing -79,7 -79,7 -79,7 0,0   

Zuiveringsheffing -74,3 -74,3 -74,3 0,0   

Wegenheffing -11,4 -11,4 -11,4 0,0   

Totaal netto-belastingopbrengsten -165,4 -165,4 -165,4 0,0   

            

Resultaat:           

Watersysteemheffing -0,6 -0,6 -4,7 -4,1 V 

Zuiveringsheffing 0,5 -0,3 -0,4 -0,1 V 

Wegenheffing 0,1 0,1 0,5 0,4 N 

Nog te bestemmen resultaat 0,0 -0,7 -4,5 -3,8 V 
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5.4 Realisatiegraad investeringen 
 

Onderstaande tabel geeft de prognose weer van de uitnutting over jaarschijf 2020 

Programma (x € 1.mln.) 

Begroting 2020 
Uitvoerings- 

programma 2020 
Bijgestelde 

begroting 2020* 
Burap 2020 
(prognose) 

% t.o.v. Begroting 
2020 

% t.o.v. 
Bijgestelde 

begroting 2020 

Waterveiligheid 2,1  3,4  4,2  2,6  126% 62% 

Water 23,8  14,6  15,2  12,5  53% 82% 

Waterketen 28,8  16,7  18,8  14,3  50% 76% 

Wegen* 13,2  15,2  21,0  19,4  147% 92% 

Bestuur en Organisatie* 9,0  5,5  10,2  8,9  99% 87% 

Totaal 76,9 55,4 69,5 57,7 75% 83% 

De bijgestelde begroting betreft de initiële begroting 2020 incl. uitvoeringsprogramma 2020, de eerste begrotingswijziging 2020 en andere tussentijdse besluiten. 
De stijging tussen het uitvoeringsprogramma en de eerste begrotingswijziging binnen het programma Wegen wordt veroorzaakt door overheveling van € 5,0 miljoen vanuit 
de exploitatie naar de investeringen. 
De stijging tussen het uitvoeringsprogramma en de eerste begrotingswijziging binnen het programma Bestuur en Organisatie wordt veroorzaakt door de aankoop van het 
pand Alternate (nieuwe investering). 
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7 Bijlagen 
 

7.1 Overzicht rechtsgedingen 
 
In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de rechtsgedingen waarbij het 
waterschap is betrokken. Teneinde de procespositie van het waterschap niet te 
schaden, betreft dit een verkorte en geanonimiseerde versie. Dit overzicht is tot 
en met 21 augustus 2020 bijgewerkt.  
1. Diverse procedures verkeerssituatie Klaaswaal 

•Tegen de beslissing op bezwaar tegen afwijzing van een 
handhavingsverzoek ten aanzien van objecten in de berm is beroep 
ingesteld. 
•Tegen afwijzing van een verzoek om een parkeerverbod is beroep ingesteld.  
•Tegen een vergunning voor het plaatsen van objecten in de berm is beroep 
ingesteld. 
 •Tegen het afwijzen van een handhavingsverzoek om een watergang te 
schonen is rechtstreeks beroep ingesteld. Deze zaken worden behandeld 
door de rechtbank Rotterdam. 
•Tegen een vergunning voor de aanleg van parkeervoorzieningen is bezwaar 
en daarna beroep en hoger beroep ingesteld. Deze zaak wordt behandeld 
door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 

2. (Civiel) Dagvaarding n.a.v. werkzaamheden in de dijkversterking Hoeksche 
Waard Zuid 
Ten aanzien van de afronding van de deeltrajecten in de dijkversterking 
Hoeksche Waard Zuid heeft de opdrachtnemer een juridische procedure 
aanhangig gemaakt bij de rechtbank. De comparitie die in april 2018 was 
gepland is door de rechtbank uitgesteld vanwege een ingediende incidentele 
vordering. In januari 2019 heeft een comparitie plaatsgevonden over de 
incidentele vordering. De vordering van het waterschap is nagenoeg geheel 
toegekend. Het vervolg van de juridische procedure (repliek en dupliek) 
wordt i.v.m. Corona schriftelijk gevoerd. De stukken worden in september 
ingediend. 
 

3. (Civiel) Wateroverlast 2015. 
a. Door een groep van agrariërs van de wateroverlast augustus 2015 is een 

verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor ingediend. Het 

getuigenverhoor is afgerond. De verwachting is dat een dagvaarding 
volgt. 

b. Door een (andere) groep van gedupeerden is een voorlopig 
deskundigenbericht verzocht. De rechtbank heeft een deskundige 
benoemd. Deze deskundige heeft zijn onderzoek afgerond. De 
verwachting is dat een dagvaarding volgt. 

c. Door een andere gedupeerde is een eis tot schadevergoeding ingediend 
bij de rechtbank. De rechter heeft het waterschap in het gelijk gesteld. 
Er is hoger beroep ingesteld bij het Hof Den Haag. Gewacht wordt nu op 
het bepalen van de datum waarop uitspraak zal worden gedaan. 
 

4. (Civiel) Wateroverlast 2016 
Door twee agrariërs is een voorlopig deskundigenbericht verzocht naar 
aanleiding van wateroverlast in de Zuidpolder in juni 2016. De procedure 
bevindt zich nog in het beginstadium. Er is een deskundige benoemd die een 
rapport heeft opgesteld. 
 

5. Onteigeningszaak Nieuw-Reijerwaard 
De gemeenschappelijke regeling Nieuw-Reijerwaard heeft het waterschap 
gedagvaard in het kader van een onteigeningsprocedure. De rechtbank heeft  
daarin op 28 augustus 2019 vonnis gewezen. In dit vonnis volgt de rechtbank 
het waterschap niet in zijn standpunt over de waarde van de gronden, 
waardoor deze waarde substantieel lager uitpakt. De rechtbank wijkt 
hiermee voor een deel ook af van het advies dat de door haar (zelf) 
benoemde deskundigen daarover hebben uitgebracht. Tegen het vonnis is 
cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad. 
 

6. Beroep tegen besluit tot toekenning nadeelcompensatie 
Beroep tegen besluit op bezwaar over toekenning nadeelcompensatie voor 
schade als gevolg van dijkversterking Spui Oost. Bij dit besluit is conform het 
advies van de Awb hoor- en adviescommissie voor de hoogte van het 
schadebedrag het advies van SAOZ gevolgd en het bezwaar ongegrond 
verklaard. 
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7. (Civiel) Incassoprocedure schadeverhaal 

Civiele procedure bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant (kantonrechter 
Tilburg) waarin het waterschap betaling eist van schade veroorzaakt met een 
vrachtwagen aan de Rijswaardse brug. 
 

8. (Civiel) Vordering tot het nemen van maatregelen tegen gronduitspoeling en 
verzakking 
Civiele procedure bij de rechtbank Rotterdam (kantonrechter), waarin wordt 
gevorderd dat het waterschap noodzakelijke maatregelen neemt tegen 
gronduitspoeling en verzakkingen op het perceel van eisers. 
 

9. (Civiel) Vordering tot ontbinding overeenkomst en schadevergoeding ivm 
recht van opstal fietspad en aanleveren grond. 
Civiele procedure bij de rechtbank Rotterdam, waarin ontbinding van een 
overeenkomst en schadevergoeding wordt gevorderd. In de overeenkomst 
zijn een recht van opstal voor de aanleg van een fietspad en de overname 
van daarbij uitkomende grond geregeld. 
 

10. Beroep tegen opleggen gedoogverplichting plaatsen duikerbuis. 
Beroep bij de rechtbank Rotterdam over een gedoogverplichting die het 
waterschap heeft opgelegd voor de aanleg van een duikerbuis in het perceel 
van een bewoner. 
 

11. Beroep tegen projectplan Peilopzet Oudendijk 
Beroep bij de rechtbank Rotterdam tegen een  projectplan voor het 
realiseren van een nieuw peilgebied in Goudswaard. 
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7.2 Lijst van begrippen en afkortingen 
 

AAR After Action Review 
AC Asbestcement 
AHN Algemene Hoogtekaart Nederland 
AIV Asset informatievoorziening 
ALM Asset Lifecycle Management 
ANNAMOX ANNaerobic AMmonium OXidation 
Arbo Arbeidsomstandigheden 
AVG Algemene verordening gegevensbescherming 
AWA Activeren, Waarderen en Afschrijven 
Awb Algemene wet bestuursrecht 
AWZI Afvalwaterzuiveringsinstallatie 
BAW Bestuursakkoord Water 
BBVW Bepalingen Beleidsvoorbereiding en Verantwoording 

Waterschappen 
BBV Besluit Begroten & Verantwoorden 
BEC bio-energiecentrale 
B&W Burgemeester en wethouders 
BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie 
BHV Bedrijfshulpverlening 
BIO Baseline informatiebeveiliging overheid 
BTW Belasting over de Toegevoegde Waarde 
Burap Bestuursrapportage 
BVO 
Ca 

Boomveiligheidscontrole en onderhoudsinventarisatie 
Circa 

CAO Collectieve arbeidsovereenkomst 
CBL Cross border Lease 
CBP Calamiteitenbestrijdingsplan 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CDA Christen Democratisch Appèl 
CENIRELTA Cost-Effective NItrogen REmoval from waste water by Low-

Temperature Anammox 
CMK Compenserende maatregelen kierbesluit 
CPB Centraal Planbureau 
CO2 Koolstofdioxide 

CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en 
Wegenbouw en de Verkeerstechniek 

CU ChristenUnie 
DAS Dynamisch Aankoop Systeem 
D&H Dijkgraaf en heemraden 
DR Directieraad 
DRSH Delfland, Rijnland, Schieland, Hollandse Eilanden en  

Waarden  
DSO Digitaal Stelsel Omgevingswet 
EEP Energie Efficiency Plan 
EIB Europese Investeringsbank 
EMU Europese Monetaire Unie/Economische en Monetaire Unie 
ETW Erftoegangswegen 
EU Europese Unie 
Excl.  Exclusief 
FTE Fulltime-equivalent 
GBKN Grootschalige Basiskaart Nederland 
GBLT Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn 
GDI Generieke Digitale Infrastructuur 
GGOR Gewenst (Gewogen) Grond en Oppervlaktewater Regime 
GWW  Grondweg- Weg- en Waterbouw 
GO Goeree-Overflakkee 
GOAW  Grensoverschrijdend afvalwater  
GOW Gebiedsontsluitingswegen 
GR Gemeenschappelijke Regeling 
GS Gedeputeerde Staten 
ha. hectare 
HHD Hoogheemraadschap van Delfland 
HHSK Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
HIA Hendrik-Ido-Ambacht 
HVC Huisvuilcentrale Noord Nederland  
HWBP Hoogwaterbeschermingsprogramma 
HWH Het Waterschapshuis 
HWZ Hoekse Waard Zuid 
IBC Initiële Businesscase 
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IBOI Index voor Bruto OverheidsInvesteringen 
IBP Interbestuurlijk Programma 
ICT Informatie- en communicatietechnologie 
IKB Individueel KeuzeBudget 
ILT Inspectie Leefomgeving en Transport 
IPO Interprovinciaal Overleg 
ISA  Integrale Samenwerking Afvalwaterketen 
KAM Kwaliteitszorg-, arbeidsomstandigheden- en  

Milieuzorgbeleid 
km Kilometer 
KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 
KPI Kritische Prestatie Indicatoren 
KRW Kaderrichtlijn Water 
Kwh Kilowattuur 
m meter 
MBH Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving 
MBR Muskusrattenbeheer 
MD Management Development 
MFA Material Flow Analyse 
MLV  Meerlaagsveiligheid 
Ministerie van BIZA Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Ministerie van EZ  Ministerie van Economische Zaken 
Ministerie van I&M Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
MIP Meerjaren investeringsplan 
MJA3 Meerjarenafspraak energie-efficiency 
MJBP  Meerjarenbeleidsplan 
Mln. Mln. 
Mm Millimeter 
MOP Meerjaren onderhoudsplan 
MVI Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 
MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
n.v.t. niet van toepassing 
N.B. Nota bene 
NBW Nationaal Bestuursakkoord Water 
NBWS Nieuwe besturing watersysteem 
NEN Nederlandse norm 
nHWBP Nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma 

NVO Natuurvriendelijke oever 
NWB  De Nederlandse Waterschapsbank N.V. 
NWP Nationaal Waterplan 
Obv Op basis van 
OHW Onderhanden werk 
OTO Opleiden, trainen en oefenen 
OV Openbare verlichting 
OZB Onroerendzaakbelasting 
P&C Planning en control 
P&O Personeel en organisatie 
PBB Persoonsgebonden Basis Budget 
PFO  Portefeuillehoudersoverleg 
PID Project Initiatie Document 
PM Pro memorie 
POP3 PlattelandsOntwikkelingsProgramma 3 
PRINCE Projects In Controlled Environments 
PvdA Partij van de Arbeid 
PZH Provincie Zuid-Holland 
RAD Regionale Afvalstoffen Dienst 
RBS Royal Bank of Scotland 
RBVW Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording 

Waterschappen 
RES Regionale Energiestrategie 

RoSa Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen 
ROSSA  Resource Oriented Sanitation Services in Adama 
RPV Regionale projectgroep verkeersveiligheid 
RvC Raad van Commissarissen 
RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
RWS Rijkswaterstaat 
Rwzi 
SAOZ 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken 

SAW Sectorale Arbeidsvoorwaarden 
SER Sociaal-Economische Raad  
SGBP Stroomgebiedbeheersplannen 
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 
SNB  Slibverwerking Noord-Brabant 
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SOP Strategisch Onderhoudsbeleidsplan  
 

SPP Strategische Personeelsplannen 
SROI Social Return on Investment 
SSC Shared Service Centre 
SSK  Standaard Systematiek voor Kostenramingen  
Stowa Stichting toegepast onderzoek waterbeheer 
SVB Slibverwerkingsbedrijf 
SVI Slibverbrandingsinstallatie 
SVHW  Samenwerkingsverband Vastgoed informatie Heffing en 

Waardebepaling 
SWOV Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 
TA Technische Automatisering 
TABP Technische automatisering en besturingsprocessen 
UvW Unie van Waterschappen 
uWBP Uitwerkingsprogramma Waterbeheerplan 
V&W Verkeer en Waterstaat 
v.e. Vervuilingseenheden 
VLRT-4 Vier vervroegde landelijke rapportage toetsing 
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 
VP Voorne-Putten 
VPB Vennootschapsbelasting 
VRI's Verkeersregelinstallaties 
VROM 
VRR 
VRZHZ 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

VV Verenigde Vergadering 
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
VZHW Vereniging van Zuid-Hollandse Waterschappen 
V3T Verlengde 3e toetsing 

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
WAN Wide Area Network 
WBI Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 
WBP  Waterbeheerprogramma 
WCK Waterschapsbrede controlekamer 
Wet Fido   Wet Financiering decentrale overheden 
wet Hof  Wet Houdbare overheidsfinanciën 

WgBP Wegenbeheerprogramma 
WHD Waterschapspartij Hollandse Delta 
WHP Waterhuishoudingsplan 
WHW Wet Herverdeling Wegenbeheer 
WKK Warmtekrachtkoppeling 
WM Wet milieubeheer 
WNT 
WOT 

Wet Normering Topinkomens 
Waterschap Operationeel Team  

WOZ Waardering Onroerende Zaken 
WSHD Waterschap Hollandse Delta 
WSRL Waterschap Rivierenland 
WWV 
 
ZA 

Commissie Waterkering, (Vaar)Wegen en  
Vergunningverlening 
Zuiveren en Afvalwaterketen 

ZHEW Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


