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Voorwoord
De meerjarenverkenning vormt de jaarlijkse uitwerking van het bestuursakkoord: ‘’Een blauwgroene toekomst, waaraan iedereen kan meedoen’’. Ieder jaar bekijkt het
bestuur welke nieuwe ontwikkelingen invloed hebben op de manier waarop het waterschap zijn taken uitvoert en legt dit langs de afspraken uit het bestuursakkoord. Zo
kan het bestuur jaarlijks de koers bijsturen. Toch is dit is een bijzondere meerjarenverkenning. Eind 2019 is er na de waterschapsverkiezingen met de overgangsbegroting
2020 al gestart om in lijn met het bestuursakkoord de grote opgaven voor 2021-2030 te prioriteren. Verkend is hoe de doelen, ambities en financiële kaders deze
bestuursperiode samengesmeed kunnen worden. Het resultaat is een blauwgroene koers met een blik ver vooruit. Daar is deze meerjarenverkening 2021-2030 op
gebaseerd.
Uitdagingen en beperkte stijging belastingen
Als bestuur zien we de blauwgroene koers in deze meerjarenverkenning als de beleidsmatige en financiële uitwerking van het bestuursakkoord. Vechtstromen wil extra
investeren in het opvangen van de gevolgen van het veranderende klimaat, toenemende eisen aan de waterkwaliteit, de noodzaak tot vermindering van de CO2-uitstoot
(duurzaamheid) in combinatie met de grote beheeropgave op de afvalwaterzuiveringen en in het watersysteem. Daarbij moet er veel aandacht zijn voor samenwerking met
partners en inwoners. Ook kiezen we voor een duurzaam financieel beleid. We stellen ons als doel om, ondanks de grote uitdagingen, zowel de tarieven als de schuld
slechts beperkt te laten stijgen. Enerzijds met een scherp financieel kader als het gaat om investeringen. Anderzijds door € 4,8 miljoen te besparen op onze jaarlijkse kosten.
De komende begrotingen werken we dit nader uit. Een scherp kader betekent dat bijstellingen in ambities sneller in beeld komen en doorgevoerd worden. De uitdaging om
de blauwgroene koers met een beperkte stijging van de belastingen vorm te geven gaan we aan.
Er viel echt iets te kiezen
We zijn trots op de totstandkoming van deze meerjarenverkenning. Ook toen de hele procesplanning door de coronapandemie veranderde, is er snel door onze
medewerkers geschakeld. Hierdoor is het bestuur vroegtijdig betrokken en is er online en fysiek het goede gesprek gevoerd over verschillende scenario’s en alle belangen.
Door middel van rekenmodellen werd snel duidelijk dat als je aan één knop draait, het gevolgen heeft voor iets anders. De financiële consequenties van de coronacrisis voor
het waterschap zijn op dit moment nog onzeker en nog niet in de rekenmodellen meegenomen.
Met de meerjarenverkenning2021-2030 als bestuurlijk kader werkt waterschap Vechtstromen samen met partners en inwoners aan een aantrekkelijke leefomgeving door
te zorgen voor veilig, voldoende en schoon water in Twente, het Vechtdal en Zuidoost Drenthe. Heeft u er vragen over? Kijk dan ook op www.vechtstromen.nl/bestuur. En
uiteraard gaan we er graag met u over in gesprek.
Dagelijks bestuur waterschap Vechtstromen,
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Inleiding/indeling
De meerjarenverkenning (MJV) 2021-2030 is gebaseerd op een blauwgroene koers waarin de beleidsmatige en financiële opgaven van het bestuursakkoord; ‘’Een
blauwgroene toekomst, waaraan iedereen kan meedoen’’, zijn uitgewerkt. In het voorliggende document wordt gestart met een actueel beeld van de omgeving en daarna
volgt de uitwerking van het bestuursakkoord in inhoudelijke ambities. Vervolgens wordt ingegaan op hoe we deze ambities middels de programma’s kunnen realiseren, met
welke subsidies en de financiële uitwerking hiervan. Het document kent de volgende indeling:
Hoofdstuk 2 bevat een omgevingsanalyse waarin we de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op ons werk hebben samengevat. Daarbij gaat het om
ontwikkelingen in onze omgeving en om ontwikkelingen in de grote opgaven in klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid zoals wij die als waterbeheerder onderkennen.
Ook de toenemende complexiteit en onzekerheid waarmee we in ons werk te maken hebben komt aan bod.
Hoofdstuk 3 is een verdere uitwerking van de opgaven van de inhoudelijke thema’s uit het bestuursakkoord tot een solide blauwgroene koers. Een koers gebaseerd op
langetermijndoelen. Daarbij wordt ingegaan op: Vergroening als uitgangspunt; Beheeropgave centraal, waarin het belang van goed beheer voor de continuïteit van het
watersysteem en de waterketen wordt uitgelegd; Klimaatopgave en de uitdaging van droogte en wateroverlast; Uitvoering van KRW-opgaven voor herinrichting en stoffen;
Duurzaamheid met de focus op CO2-reductie; Overige opgaven, met onder andere aandacht voor de implementatie van de Omgevingswet, het invoeren van
assetmanagement en digitale transformatie. Ten slotte wordt in de paragraaf Duurzaam financieel beleid ingegaan op het aangepaste kader voor lastendrukstijging, de
investeringen, de schuldpositie en de taakstelling voor de organisatie.
Hoofdstuk 4 gaat per programma in op de doelbereiking, de risico’s en kansen in deze bestuursperiode 2019-2023. De grote opgaven voor de programma’s zijn uitgewerkt
in doelenbomen waarbij einddoelen, tussendoelen en inspanningen zijn aangegeven. In de toelichting op de doelenbomen wordt 10 jaar vooruitgekeken.
Hoofdstuk 5 bevat de subsidieparagraaf die ingaat op de mate waarin externe financiering een rol speelt bij de realisatie van projecten. Deze paragraaf geeft een beeld van
de omvang van de subsidiemiddelen, de aard van gesubsidieerde projecten als ook van de ontwikkelingen en kansen voor subsidiëring. Dit hoofdstuk bevat ook de
innovatieparagraaf die ingaat op hoe Vechtstromen investeert in nieuwe technieken, andere werkwijzen en innovatieve oplossingen die kunnen bijdragen aan het sneller,
slimmer en beter realiseren van de opgaven uit het bestuursakkoord.
Hoofdstuk 6 gaat over financiën en hoe onze taken, de waterschapsbelastingen en de financiële positie met elkaar samenhangen en hoe deze de basis vormen van een
duurzaam financieel beleid zoals dat in paragraaf 3.7 is aangegeven. De eerste paragraaf gaat het over de taken en de extra middelen die hiervoor nodig zijn, onderverdeeld
in investerings- en exploitatielasten. De tweede paragraaf gaat in op de waterschapsbelastingen die nodig zijn om de taken te kunnen bekostigen, inclusief de uitwerking
die dit heeft op de lastendruk voor huishoudens en bedrijven. In de derde paragraaf is de financiële positie uitgewerkt voor met name de ontwikkeling van de schuldpositie
en het eigen vermogen. Ten slotte is in de laatste paragraaf een eerste inschatting van de gevolgen van de coronacrisis aangegeven.
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Omgevingsanalyse
In onze omgeving
In het kader van de Meerjarenverkenning voerde Vechtstromen eind januari 2020 een omgevingsanalyse uit, om de context en ontwikkelingen te schetsen in de omgeving
van het waterschap1. Vlak na het verschijnen van deze omgevingsanalyse werden we geconfronteerd met de coronapandemie. Op dit moment is nog veel onduidelijk over
de gevolgen van deze pandemie en de economische recessie die daar het gevolg van is. Voor de korte termijn hebben we een impactanalyse gedaan en ervoor gezorgd dat
het werk veilig doorgang kan vinden. Wat de crisis betekent op de langere termijn is nog niet te voorspellen. Maar de vraag is ook of de opgaven waar het waterschap voor
staat er door veranderen. Om tijdig in te kunnen springen op nieuwe kansen en bedreigingen ten gevolge van de corona pandemie houden we samen met onze partners de
vinger aan de pols, analyseren we verschillende scenario’s en zijn we alert op eventuele gevolgen voor het waterschap. In dit hoofdstuk hebben we de belangrijkste
omgevingsontwikkelingen samengevat zoals we die in januari zagen en nog steeds zien.
De invloed van Europa
Europese, landelijke, provinciale, regionale en lokale ontwikkelingen. Ze haken allemaal in elkaar en hebben grote invloed op het werk van Vechtstromen. De Europese
Green Deal is van belang voor Vechtstromen, deze heeft immers betrekking op de drie opgaven uit het bestuursakkoord: klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid. Voor de
coronacrisis werd aangegeven dat voor de realisatie van de klimaatdoelen van de EU 25% van het langetermijnbudget van de EU nodig zou zijn. Alleen al door de omvang
van de Green Deal zal die grote effecten hebben op zowel rijksniveau als voor Vechtstromen. Opgemerkt moet wel worden dat het belang van de Green Deal voor
Vechtstromen meer indirect zal zijn. Dit betekent dat de focus van de Green deal voor het grootste gedeelte ligt op mitigatie in plaats van op adaptatie, waardoor het niet
zeker is of de waterthema 's (zoals de Kaderrichtlijn Water) met extra financiële middelen zullen worden ondersteund.
De huidige crisis ten gevolge van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan doet geen afbreuk aan de omvang en het belang van de Green Deal,
de crisis kan het belang wellicht zelfs versterken. In de herziene begroting en het EU-herstelplan, waartoe op 27 mei 2020 een voorstel gepresenteerd werd door de
Europese Commissie, valt te lezen: “De Europese Green Deal is Europa’s groeistrategie. Willen we het potentieel ervan optimaal benutten, dan is het van cruciaal belang dat
Next Generation EU onze concurrerende duurzaamheid stimuleert. Herstelgerichte overheidsinvesteringen dienen in overeenstemming te zijn met het groene principe van
‘niet schaden’2.
Integrale opgaven, gezamenlijk aanpakken
Ondertussen is de druk op de fysieke leefomgeving door bijvoorbeeld veranderende mobiliteit en de behoefte aan extra woningen er niet minder op geworden. Net zo min
als de noodzaak van een meer duurzame landbouw en meer ruimte voor digitale innovaties en sociale leefbaarheid. We hebben te maken met een veelheid aan
zogenaamde ‘wicked problems’3 die geen enkele partij in zijn eentje op kan lossen. De water-, energie-, natuur- en klimaatopgaven dienen in onderlinge samenhang en
samenwerking te worden opgepakt. Dit kunnen we alleen doen door de samenhang te vinden tussen activiteiten die nodig zijn voor verschillende opgaven, daaruit samen
speerpunten te identificeren om deze vervolgens op te pakken in grote samenwerkingsverbanden. Over de grenzen van opgaven en organisaties heen de grote transities
vormgeven, de verbinding zoekend in integrale, gebiedsgerichte aanpakken.
Ook door kennisinstellingen en zelfs in de media wordt het belang hiervan steeds meer benadrukt. Niet op de korte termijn werken aan ad hoc maatregelen, maar robuuste
transitiedoelen voor de langere termijn stellen en daaruit beslissingen voor de kortere termijn destilleren. Een mooi voorbeeld daarvan is de visie die de Wageningen
Universiteit onlangs publiceerde over het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de ruimtelijke inrichting die nodig is om een transitie te maken naar een betere, groenere
versie van Nederland over honderd jaar4.
Deze manier van denken en organiseren is het fundament onder de Europese Green Deal en we zien die ook steeds vaker terug bij het Rijk, in de regio en op lokaal niveau.
Het Interbestuurlijk Programma, de nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies, het missie-gedreven innovatie- en subsidiebeleid en regiodeals zijn daarvan
goede voorbeelden.
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Klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid
Grote transities vragen dus om scenario’s en programma’s met een doorkijk naar de toekomst. Vechtstromen werkt in dergelijke programma’s samen met medeoverheden
en andere partners. Denk aan de Deltaplannen Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en Zoetwater, de Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura2000, Programma Aanpak Stikstof (PAS),
Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR), Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON), Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), Regionaal Adaptatie Plan
(RAP), Regionale Energiestrategie (RES) etc. In al deze lange-termijntrajecten zal het bestuur in gesprek met zijn partners en inspelend op nieuwe ontwikkelingen regelmatig
nieuwe keuzes moeten maken over de scope, doelen, planning en financiën. Keuzes die nauw met elkaar samenhangen.
Werken met complexiteit en onzekerheid
“Een crisis zoals deze [de coronacrisis] hebben we nooit eerder meegemaakt. Het is een disruptieve, voortdurend
evoluerende crisis, waarvan vele effecten en aspecten zich op onverwachte of onvoorziene manieren zullen
blijven manifesteren.”
De huidige coronacrisis laat nu heel scherp zien hoe complex en onzeker de omgeving waarin we werken kan
zijn. In de gecombineerde realiteit van corona- én klimaatcrisis hebben we te maken met een veelheid aan
onzekerheden, prognoses en scenario’s, agenda’s, plannen en verplichtingen in het waterdomein en ver
daarbuiten. Ons werk vraagt om het combineren van de verre, steeds veranderende horizon met de concrete
antwoorden en maatregelen die we nú moeten (vorm)geven.
Het voorjaar van 2020 stond in het teken van (reageren op) de verspreiding van het coronavirus. Vanaf de
zomer lijkt het vooral te gaan over de economische recessie. Maar is dat wel de échte crisis? Het komende jaar
analyseren we samen met onze partners allerlei scenario’s en ontwikkelingen om met ons waterschapswerk
tijdig in te kunnen springen op kansen en bedreigingen die zich voordoen in onze omgeving.

Zie voor bijlage bronvermeldingen 1 t/m 4 de bijlage Afkortingen en bronvermeldingen.
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Van bestuursakkoord naar Blauwgroene koers

Uitdagingen
Het bestuursakkoord: ‘’Een blauwgroene toekomst, waaraan iedereen kan meedoen’’ kenmerkt zich door aandacht voor het waterschapswerk in het licht van de grote
maatschappelijke opgaven zoals geschetst in de omgevingsanalyse.
Door het veranderende klimaat, de toenemende eisen aan de waterkwaliteit, de noodzaak tot vermindering van de CO2-uitstoot (duurzaamheid), de zorgen over
afnemende biodiversiteit in combinatie met de beheeropgaven op de rioolwaterzuiveringen (rwzi) en in het watersysteem, staan we met ons waterschapswerk voor grote
uitdagingen. Op basis van dit besef hebben de inhoudelijke opgaven in het bestuursakkoord in 2019 vorm gekregen. Daarnaast is in het akkoord de ambitie beschreven om
de tarieven slechts beperkt te laten stijgen. Enerzijds met een scherp financieel kader als het gaat om investeringen. Anderzijds door te besparen op de jaarlijkse kosten.
Eind 2019 is met een overgangsbegroting gestart om in lijn met het bestuursakkoord de waterschapsactiviteiten voor 2020 te sturen. Sindsdien heeft het dagelijks bestuur
in opdracht van het algemeen bestuur nader verkend hoe de doelen, ambities en financiële kaders uit het bestuursakkoord deze bestuursperiode samengesmeed kunnen
worden tot een bestendige blauwgroene koers.
Dilemma
Tijdens de eerste verkenning van de mogelijkheden om doelen, ambities en financiële kaders te combineren werd het dilemma duidelijk. Alle blauwgroene ambities uit het
bestuursakkoord realiseren en de continuïteit van het waterschapswerk borgen kan niet binnen het financiële kader. Het financiële kader is dus niet toereikend om alle
blauwgroene ambities, naast de opgaven in het kader van beheer op orde te realiseren.
Blauwgroene koers
Op basis van het geconstateerde dilemma is de verkenning verdiept. Aan de hand van de vragen: wat moet, wat willen we en wat kan is de plooibaarheid van ambities en
kaders in beeld gebracht. De omgevingsanalyse, de lange termijn doelen voor de thema’s in het bestuursakkoord, de uitvoerbaarheid in het beheergebied, de draagkracht
van de waterschapsorganisatie en de financiële kaders uit het bestuursakkoord zijn daarbij als houvast gebruikt. Gezocht is naar een maatschappelijke acceptabele balans
tussen inhoudelijke ambities en financiële kaders:
Door het zoeken naar deze balans is een bestendige blauwgroene koers tot stand
gekomen. Een koers die gebaseerd is op een blik ver voorbij deze bestuursperiode en
de impact van de pandemie op ons collectieve denken en werken nog als vraagteken
beschouwt. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de lange termijn nemen we de
komende jaren echter de actualiteiten rond de pandemie mee in de jaarlijkse
investeringsplanningen en programmabegrotingen. Daarbij maken we als bestuur
steeds keuzes vanuit het perspectief van een blauwgroene toekomst waaraan iedereen
kan meedoen.

Langetermijndoelen voor de thema’s van het bestuursakkoord:
 Klimaat:
“het realiseren van een klimaatrobuust Nederland in 2050”;
 Waterkwaliteit:
“het streven naar chemisch voldoende schoon en ecologisch gezond
water”;
 Duurzaamheid:
“de uitvoering van onze watertaken op een wijze dat deze in balans
is met de beschikbaarheid van de natuurlijke hulpbronnen”.
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Samenvattend kent deze MJV veel uitdagingen. We varen daarin scherp aan de wind om de stijging van de tarieven binnen de kaders te houden. We plannen de benodigde
vervangingsinvesteringen die we in deze bestuursperiode oppakken en niet verder kunnen en willen uitstellen. Daarbij combineren we noodzakelijke investeringen met
mogelijkheden om ook de opgaven op gebied van klimaat, KRW en duurzaamheid uit te voeren en met externe partijen ook subsidiebijdragen te realiseren. Zelf dragen we
vanuit solidariteit bij aan het HWBP (Hoogwaterbeschermingsprogramma) als netto betaler. Ondanks alle ambities en bijdragen aan derden hebben we, vergeleken met
andere waterschappen relatief lage tarieven en is ook de jaarlijkse lastendrukstijging relatief laag (bron: Waterschapsspiegel 2019). Dat proberen we vol te houden door de
projecten binnen de kaders uit te voeren, kansen te benutten en interne beheerstrajecten te organiseren. De scherpe koers heeft ook grenzen, zoals:
 maatregelen tot het stabiliseren van schuld middels activa en dividendbeleid kunnen leiden tot een (tijdelijke) verhoging van de belastingdruk;
 een tegenvaller, bijvoorbeeld door autonome ontwikkelingen of omstandigheden, met een meerjarig effect leiden tot het moeten maken van een keuze in tempo
of ambitie;
 de organisatie en de bedrijfsvoering moeten op orde zijn voor de uitvoering van de plannen. Daarom zijn wij terughoudend met aanvullende taakstellingen voor de
bedrijfsvoering voor de begroting. Bij aanstaande tekorten (bijvoorbeeld corona) zal een integrale afweging in de ambities nodig zijn. Bij het opstellen van de
begroting 2021 hanteren wij de uitgangspunten zoals in deze MJV zijn opgenomen. Voor eventuele structurele effecten die bij de BVR 2020 of bij het opstellen van
de begroting nog in beeld komen zullen we een voorstel doen. In de voortgangsrapportages zullen wij u op de hoogte houden van noodzakelijke bijstellingen en
keuzes voorleggen.
In de volgende paragrafen is de blauwgroene koers en de vertaling hiervan in de thema’s uit het bestuursakkoord nader uitgewerkt.
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3.1 Vergroening als uitgangspunt
Doel
Als waterschap maken we ons zorgen over de afname van de biodiversiteit. Omdat we een verantwoordelijkheid voelen om in het waterschapswerk bij te dragen aan een
duurzame, gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier is het versterken van ecologie en biodiversiteit als uitgangspunt benoemd in de blauwgroene koers.
Strategie
Op basis van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), die zich richt op duurzame bescherming van de aquatische ecosystemen, is het behouden en ontwikkelen van de
biodiversiteit in het water al een kerntaak van het waterschap. Echter, ook via het bedienen van (natte) natuurgebieden met voldoende water heeft het waterschap een
belangrijke rol in biodiversiteitsbehoud en -herstel. Buiten deze kerntaken kan het waterschap nog een bijdrage leveren aan de biodiversiteitsopgave. De afgelopen jaren
hebben we verschillende initiatieven genomen om te werken aan het behoud en het herstel van soorten en hun leefgebieden in ons hele beheergebied. Met nieuwe
manieren van werken (o.a. maaien), beekherstelprojecten en het verstrekken van subsidies hebben we al resultaten geboekt.
Binnen de blauwgroene koers willen we echter meer bereiken. Onze ambitie is biodiversiteit sterker zowel beleidsmatig als in de praktijk in te bedden in ons werk. In de
praktijk experimenteren we hiermee en zien we welke maatregelen een positief effect hebben. Inzet daarbij is om werk met werk te maken en mee te liften met
initiatieven van partners. We doen wat redelijkerwijs binnen onze mogelijkheden ligt. We kiezen bij voorkeur voor maatregelen die zoveel mogelijk biodiversiteitswinst
opleveren tegen relatief lage kosten.
Vanuit de samenhang die er is tussen het werken aan biodiversiteit en thema’s als klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid hanteren we binnen de blauwgroene koers
voor biodiversiteitsmaatregelen de volgende drie uitgangspunten:
• Doelmatige inzet van middelen:
Veel resultaat tegen lage kosten
• Bijdrage aan onze opgaven
Veel maatregelen die ten goede komen aan de soortenrijkdom hebben ook een positief effect op onze opgaven op het gebied van waterkwaliteit, klimaat en duurzaamheid.
Maar, ze dragen ook bij aan de beleefbaarheid en een goede relatie met onze stakeholders. We kiezen in principe voor die maatregelen die de grootste bijdrage aan onze
opgaven geven en die meerdere doelen dienen.
• Samenwerking met partners
We werken samen met andere gebiedspartijen zoals de provincies, gemeenten, agrariërs, natuurorganisaties en zeker ook inwoners. Door samen te werken hebben we de
meeste impact. Er zijn al verschillende provinciale samenwerkingsverbanden om bij aan te sluiten (zonder dat hiervoor financiële verplichtingen zijn aangegaan), zoals Boer,
Burger en Biodiversiteit (provincie Drenthe) of Natuur voor elkaar (provincie Overijssel). Ook profiteren we van de initiatieven die andere overheden nemen in de buurt van
onze eigendommen en waarbij we ook zichtbaar kunnen zijn. Gemeenten in ons beheergebied hebben eigen plannen voor het versterken van de biodiversiteit en via het
deltaplan ruimtelijke adaptatie zijn we mede zichtbaar als het gaat om vergroeningsinitiatieven zoals groene daken in de stad. Met de agrarische sector wordt agrarisch
natuurbeheer ingezet om ecologisch verbindende functies van landschapselementen te versterken. Er kan worden gedacht aan de aanleg van ruige stroken langs
houtwallen, inzaaien van brede akkerlanden met een gras-/kruidenmengsel, niet oogsten van graan, later maaien van grasland en verhoging van het waterpeil in
samenwerking met belanghebbenden.
Meerjarenverkenning 2021-2030
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Investeringen
De intensivering die binnen de blauwgroene koers wordt voorzien qua vergroening krijgt vorm binnen de investeringsprojecten die in het kader van klimaat, waterkwaliteit,
duurzaamheid of beheer op orde vorm krijgen. In biodoversiteitsmaatregelen wordt niet separaat geïnvesteerd. Wel vraagt het benutten van vergroeningskansen in het
dagelijks beheer om extra exploitatiemiddelen. Daarvoor is binnen de blauwgroene koers € 400.000 per jaar gereserveerd.
Effecten
Met de geschetste blauwgroene aanpak wordt het waterschapswerk vergroend. Biodiversiteit in en rond waterlopen en waterschapsterreinen zal toenemen. Met een
monitoringsprogramma voor nieuwe te nemen biodiversiteitsmaatregelen wordt dit inzichtelijk gemaakt.
Risico’s
Door vergroening onderdeel te maken van het dagelijks beheer en de investeringsprojecten op het gebied van waterkwaliteit, klimaat en beheer op orde zijn de financiële
risico’s beperkt. Vergroening en intensivering van biodiversiteitsmaatregelen door de waterschappen kennen nog geen bindende prestatieafspraken. Vanuit dat perspectief
zijn er ook geen risico’s.
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3.2 Beheeropgave centraal
Doel
Als waterbeheerder staat een goed beheer van onze rioolwaterzuiveringen, stuwen, gemalen, 4000 kilometer aan beken en sloten, bedrijfsgebouwen en ICT voorzieningen
centraal. Het fundament van ons dagelijks werk, onze assets, moet op orde zijn willen we de reguliere watertaken naar behoren uit kunnen voeren. Zo is een
functionerende rioolwaterzuivering een voorwaarde voor een goede waterkwaliteit. Dat vraagt om investeringen in en voldoende aandacht voor het beheer van deze
assets. Vergroenen is deze bestuursperiode het uitgangspunt en werken aan de beheeropgave staat centraal. Door daarbij op basis van de principes van assetmanagement
een verantwoord optimum te zoeken voor het werken aan de beheeropgave en creëren we de mogelijkheden en meekoppelkansen voor de opgaven op het gebied van
klimaat, waterkwaliteit, duurzaamheid en biodiversiteit.
In de verdere uitwerking van de blauwgroene koers voor de beheeropgave wordt voor de leesbaarheid en de koppeling met de programma’s onderscheid gemaakt in :
 Watersysteem
 Waterketen
 Facilitair/ICT
3.2.1

Watersysteem

Strategie
Binnen de blauwgroene koers wordt volop gewerkt om onze assets op orde te krijgen en te houden. We continueren de ontwikkeling van het assetmanagement, waarbij
door een systematische en gecoördineerde aanpak een balans wordt gezocht tussen de kosten, prestaties en risico’s voor het beheer van alle eigendommen/assets. Deze
aanpak zorgt voor een hogere betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van onze beheer- en onderhoudskosten. Belangrijk onderdeel van het blauwgroene scenario is het
slim koppelen van de beheer- en vervangingsinvesteringen met de klimaat-, waterkwaliteits- en duurzaamheidsopgaven.
De afgelopen jaren is al een stevige inhaalslag gemaakt op achterstallig onderhoud in het watersysteem. Er ligt echter nog een opgave waar het gaat om beschoeiingen en
bruggen. In deze assets is de laatste jaren beperkt geïnvesteerd. Assetmanagement wordt benut om binnen het blauwgroene scenario verantwoorde keuzes te maken. Ook
de procesautomatisering (telemetrie: op afstand kunnen bedienen van de watersysteem kunstwerken) vraagt om een investering de komende jaren. Verouderde systemen
brengen een risico met zich mee waar het gaat om de continuïteit van de besturing van onder andere stuwen en gemalen. In het blauwgroene scenario pakken we de
meest urgente procesautomatiseringsopgaven aan. Minder urgente blijven even liggen.
Investeringsniveau
Binnen de blauwgroene koers bedraagt de investeringsomvang voor beheer en vervanging watersysteem gemiddeld € 11 miljoen per jaar. Deze jaarlijkse investering van
€ 11 miljoen is gebaseerd op de technische levensduur van de assets. Grofweg kan deze worden ingedeeld naar € 4 miljoen kunstwerken zoals stuwen en gemalen,
€ 4 miljoen baggeren en € 3 miljoen voor beschoeiing, bruggen en procesautomatisering.
Effecten
In het blauwgroene scenario raken we niet achterop qua beheer en onderhoud en groeien we geleidelijk naar een optimale beheersituatie toe. Optimaal betekent in dit
geval: een goede balans tussen prestaties, kosten en operationele risico’s. Deze geleidelijkheid vergt wel keuzes hoeveel geld naar bepaalde assettypes gaat en welke
risico’s daarbij geaccepteerd worden. Die keuzes maken we transparant en baseren we op een meerjarige onderbouwing. De technische staat van een asset en de bijdrage
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die het levert aan de doelstellingen van ons waterschap zijn daarin leidend. De werkwijze van assetmanagement wordt deze bestuursperiode daartoe verder
geïmplementeerd.
Risico’s
Een risico van het blauwgroene scenario kan zijn dat tijdelijk de storingen in verouderde procesautomatisering systemen die als minder urgent betiteld zijn nog toenemen,
waardoor de jaarlijkse exploitatiekosten stijgen. Een ander risico betreft het verkrijgen van subsidies. Voor eigen beheeropgaven is het uiterst lastig om subsidies te
verkrijgen. Wel zijn er beperkte mogelijkheden bij slimme stapeling van opgaven. Hiervoor bedenken we als waterschap een strategie om de beheer en onderhoudsopgave
gebiedsgericht op te pakken en de combinatie te zoeken met de andere opgaven zoals bijvoorbeeld klimaat en waterkwaliteit. Dit om de subsidiemogelijkheden te
vergroten.
3.2.2

Waterketen

Strategie
Binnen de blauwgroene koers steken we in op het op orde brengen van de ketenassets. In de waterketen is dat de komende jaren een forse opgave. De omvang van deze
opgave is te verklaren op basis van het reguliere vervangingsritme van installatieonderdelen. Dit vervangingsritme van onderdelen varieert van 15 jaar voor
procesautomatisering tot 50 jaar voor eenvoudige betonnen tanks. Binnen de blauwgroene koers wordt de vernieuwing en vervanging gebaseerd op technische levensduur
en het borgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering. Installaties of onderdelen worden vernieuwd en vervangen als het risicoprofiel te hoog wordt. Die installaties die
over vijf tot tien jaar voor grootschalige renovatie in aanmerking komen, worden tot die tijd met de minimaal benodigde investeringen (en onderhoud) op een verantwoord
niveau in bedrijf gehouden. De tijdelijke strategie voor deze installaties is te typeren als; “draaiend houden’’. Zo wordt ruimte gecreëerd om daar waar geïnvesteerd wordt
in het op orde brengen van de ketenassets de KRW opgave mee te nemen en te verkennen of stappen gezet kunnen worden qua verwijdering van organische
microverontreinigingen, zoals medicijnresten, en qua duurzaamheid.
Investeringsniveau
Gedurende de bestuursperiode worden in het blauwgroene scenario voor beheer op orde de volgende bedragen gereserveerd: 2021 een bedrag van € 20,8 miljoen; 2022
een bedrag van € 22,4 miljoen; 2023 een bedrag van € 20,3 miljoen en in 2024 een bedrag van € 18,8 miljoen.
Effecten
We plaatsen waar het kan bij renovatie- en vervangingsinvesteringen kwaliteit en integraliteit boven snelheid. De meest noodzakelijke investeringen in
beluchtingsinstallaties, gemalen en elektro- en procesautomatisering worden sowieso aangepakt. Niet te stoppen activiteiten vinden doorgang en de in voorbereiding
zijnde grote projecten worden verder opgepakt. De doelstelling om de installaties in veilige, effectieve en efficiënte toestand te brengen en “draaiend te houden” wordt
met dit (minimale) pakket maatregelen gehaald. Bovendien wordt ingestoken op het voldoen aan de eisen uit het activiteitenbesluit (geen maatwerkvoorschrift meer
nodig) en de mogelijkheden uitgewerkt om bij renovatie andere blauwgroene ambities, zoals de gewenste waterkwaliteit voor de KRW te realiseren.
Risico’s
In het blauwgroene scenario is “draaiend houden” het leidende principe, waarbij hoog geprioriteerde assets als eerste worden aangepakt. Deze hoog geprioriteerde
beheer- en renovatiewerkzaamheden zijn reeds inzichtelijk. Risicoanalyses vinden echter voortdurend plaats waardoor inzichten en prioriteiten jaarlijks zullen worden
bijgesteld.
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De exploitatiekosten zullen onder druk blijven staan. Dit omdat het pakket aan vervangings- en renovatie-investeringen zijn beperkingen kent. En ook omdat dit pakket een
omvang heeft waarvan in het verleden is gebleken dat deze grenst aan het maximum wat onze organisatie aan kan. Daarbij zullen de onderhouds- en beheerkosten in de
exploitatie stijgen door de aan te brengen nageschakelde technieken ten behoeve van KRW of voor het verwijderen van microverontreinigingen. De omvang hiervan zal in
de voorbereiding van projecten inzichtelijk worden.
3.2.3

Facilitair/ICT

Strategie
Met het project Modernisering Huisvesting en ICT zijn we momenteel bezig met een inhaalslag op het gebied van facilitair en ICT. Het bestuur heeft in november 2019
goedkeuring gegeven voor het definitieve plan ten aanzien van de huisvestingsstrategie. Hiermee is een belangrijke stap gezet om de organisatie en haar medewerkers te
faciliteren met een moderne werkomgeving en met moderne ICT faciliteiten om de ambities uit het blauwgroene scenario te realiseren.
In het blauwgroene scenario hanteren we de volgende lijn:
 Facilitair: Alleen investeren waar nodig, op basis van een jaarlijks onderhoudsplan.
 ICT: We worden als organisatie steeds meer afhankelijk van de ICT faciliteiten. Dit vraagt om investeringen in ICT voorzieningen. Denk hierbij aan
informatiebeveiliging, continuïteit en aansluiting op de landelijke ICT infrastructuren (zoals benodigd in het kader van de omgevingswet). Het op orde hebben van
het (digitaal) fundament is van cruciaal belang om het primaire proces te laten functioneren. Een actieve vervanging van de ICT infrastructuur helpt ons om de
ambities in het blauwgroene scenario (slim) te realiseren.
Investeringsniveau
Het gemiddelde investeringsniveau binnen de blauwgroene koers voor facilitair en ICT bedraagt € 2 miljoen per jaar vanaf 2021.
Effecten
De investering in faciliteiten en ICT worden binnen de blauwgroene koers op een niveau gehouden dat er geen schade optreedt als gevolg van te weinig onderhoud en
bovenal objecten veilig zijn voor personeel, publiek en omwonenden en ons imago als waterschap niet onder druk komt te staan. Door ICT actief te blijven vervangen
kunnen we snel inspelen op veranderingen in onze omgeving of in de behoefte in onze bedrijfsvoering.
Risico’s
Op het gebied van facilitair maken we een inhaalslag voor wat betreft de huisvesting op grotere werklocaties in ons gebied. Daarmee dekken we echter nog niet alles af. We
hebben nog onvoldoende inzicht in de status van de ca.150 objecten in ons gebied. In 2020 en 2021 worden inventarisaties gestart, waarna via de methodiek van
assetmanagement betere afwegingen kunnen worden gemaakt.

Op het gebied van ICT gaan we uit van een actief vervangingsbeleid als het gaat om hardware. Zo beperken we het risico op verstoringen van bedrijfsprocessen. Grotere
investeringen zijn reeds opgenomen in de programmering. Wel stelt dit eisen aan de gebruikers van de ICT infrastructuur, ook software in de bedrijfsprocessen zal actief
vervangen moeten worden. We hebben echter de assetmanagementmethodiek nog niet volledig in werking waardoor onverwachte uitdagingen mogelijk zijn.
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3.3 Klimaatopgave
Doel
Langdurige neerslag in de winterperiode en kortdurende hevige buien in de zomer kunnen wateroverlast veroorzaken. En de steeds langere periodes met nauwelijks tot
geen neerslag leiden tot dalende oppervlakte- en grondwaterstanden met verdroging en droogteschade als gevolg. Via aanpassing van het watersysteem, in inrichting en in
beheer, treffen van maatregelen met partners om water te sparen, het opsporen van mogelijke knelpunten, het bespreken van deze knelpunten met onze partners en het
gezamenlijk komen tot een uitvoeringsagenda voor de aanpak van de knelpunten, wil Vechtstromen werken aan een klimaat- en waterrobuust systeem. Dit moet uiterlijk in
2050 gerealiseerd zijn. Een klimaat- en waterrobuustsysteem kan op een goede manier omgaan met de veranderingen en de toegenomen extremen in ons klimaat.
Strategie
Door dit lange termijn doel is de klimaataanpak weliswaar belangrijk, maar niet urgent en steken we in op het creëren van een solide fundament in de samenleving voor het
treffen van maatregelen en een andere zienswijze en beleving. De strategie om te komen tot een klimaat- en waterrobuust systeem in 2050 kenmerkt zich door drie
hoofdlijnen:
1.
Meekoppelen met andere opgaven (waterkwaliteit, duurzaamheid, beheer op orde)
2.
Onderscheid in acuut en urgent
3.
Accent op exploitatie in plaats van investeringen
Ad. 1:
Vechtstromen heeft te maken met grote opgaven. Het beheer moet op orde zijn (en blijven), er zijn waterkwaliteitsdoelen die, mede vanwege regelgeving, op relatief korte
termijn gehaald moeten worden en er liggen ambities op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit. Dit legt een groot beslag op de beperkte financiële middelen.
Mede vanwege het tijdspad (zie ook 2.) dat er is voor de klimaatadaptatie, wordt in eerste instantie gezocht naar mogelijkheden om “mee te liften” bij investeringen die er
ten behoeve van deze opgaven gedaan worden. Bijvoorbeeld; daar waar een stuw aan vervanging toe is (beheer op orde) wordt gekeken naar automatisering om sneller te
kunnen reageren om weersextremen, daar waar in het kader van de (ecologische) waterkwaliteit sprake is van herinrichting van waterlopen, wordt gekeken hoe dit
gepaard kan gaan met meer water vasthouden.
Ad 2:
In het Deltaprogramma dat is ingesteld om ons land voor te bereiden op de klimatologische ontwikkelingen wordt gestaag gewerkt aan een klimaat- en waterrobuust
Nederland in 2050. Dit is in lijn met het advies van de commissie Veerman dat ten grondslag aan de instelling van het Deltaprogramma. In dat advies stelde de commissie
namelijk dat de wateropgave voor Nederland wel urgent is, maar niet acuut. In het blauwgroene scenario wordt ook op deze manier gewerkt aan een klimaat- en
waterrobuust beheergebied. Vanwege het beslag dat de eerste jaren vanuit waterkwaliteitsdoelen gedaan wordt op de beperkte financiële middelen, zullen de
investeringen in klimaat voor de korte termijn vooral gericht zijn op de acute zaken. Hierbij gaat het vooral om aanpak van droogte. Enerzijds om dat de afgelopen paar jaar
duidelijk is geworden hoe we in ons beheergebied, op de hogere zandgronden, met name gevoelig zijn voor dit aspect van de klimaatontwikkeling. Anderzijds ook omdat
we voor wat betreft het aspect wateroverlast de afgelopen jaren reeds erg veel (financiële) inspanningen hebben gepleegd.
Verder is het zo dat uit de klimaatstress-kaarten en de risicodialoog die in 2020 met partners, stakeholders en burgers wordt gevoerd, naar voren zal komen welke
knelpunten acuut zijn en welke minder (urgent). Bijvoorbeeld, daar waar uit de klimaatstresstest-kaarten naar voren komt dat bij (toekomstige) hoosbuien een ziekenhuis
onbereikbaar is, zal aanpak acuut zijn, daar waar het gaat om een tunnel die volloopt wat tot omrijden noodzaakt, is dat minder het geval.
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Ad 3:
In het streven naar een klimaat- en waterrobuust systeem zullen er fysieke aanpassingen gedaan moeten worden die een bepaalde investering van het waterschap vragen,
bijvoorbeeld het vergraven van een waterloop ten behoeve van verbeterde waterafvoer of juist beter water vasthouden. Er zal echter ook gekeken moeten worden wat er
door anderen gedaan kan/moet worden, naar wat er gedaan kan worden door meer bewustwording bij anderen, door gebruikmaking van juridische instrumenten of door
aanpassingen in het (dagelijkse) beheer. Dit betekent (nog) meer accent op samenwerking met andere partijen, in het bijzonder gemeenten (denk aan
samenwerkingsverbanden Twents waternet en Noordelijke Vechtstromen), meer aandacht voor instrumenten als Omgevingswet/Waterwet en extra aandacht in het
dagelijks beheer voor klimatologische ontwikkelingen.
Investeringen
Naast reeds aangegane verplichtingen in het kader van klimaat, bijvoorbeeld herinrichting Collendoornerveen of bijdrage stadsbeek Enschede, worden er in het
blauwgroene scenario vooral middelen specifiek gereserveerd voor aanpak van droogte en acute knelpunten. Concreet gaat het dan om middelen voor verbeteringen in het
wateraanvoersysteem (Stieltjeskanaalsluis), middelen om de programma’s zoetwatervoorziening oost-Nederland (ZON), Natuur op peil, Landbouw op Peil en Deltaplan
Agrarisch Waterbeheer te continueren en middelen voor de aanpak van acute knelpunten die uit de klimaatstresstesten en risicodialoog naar voren komen.
Over de periode 2020 tot en met 2024 wordt er in het blauwgroene scenario specifiek voor klimaat jaarlijks bijna € 5 miljoen geïnvesteerd. Concreet gaat het hierbij om
projecten als Beken Hengelo, Water Collectief Twente 2, maatregelen Bargerveen en Catch.
Effecten
Het effect van het hanteren van het blauwgroene scenario is dat acute knelpunten worden aangepakt. Maar tegelijkertijd wordt er voor de minder acute punten wat meer
tijd genomen. Dat is omdat de klimaatdoelen concurreren met andere doelen, omdat meeliften soms wat meer tijd kost, omdat veranderingen in bewustwording, hanteren
van andere instrumenten en aanpassingen in het (dagelijkse) beheer, een langere adem vragen.
Risico’s
De risico’s van het blauwgroene scenario zijn beperkt. In de deltaprogramma’s zoetwater en ruimtelijke adaptatie, die beide zeer kaderstellend zijn voor wat betreft de
klimaatambities en –tempo, is 2050 genoemd als jaar waarop de zoetwater-beschikbaarheid en de ruimtelijke inrichting robuust moeten zijn. Hoewel nu nog niet bekend is
welke investeringen er precies voort gaan komen uit de risicodialogen is er op dit moment ook geen reden om aan te nemen dat er grote (fysieke) risico’s worden gelopen,
wanneer niet onmiddellijk een heel hoog investeringsniveau wordt gehanteerd.
Vanuit juridisch oogpunt zijn er ook geen directe risico’s. Voor wat betreft droogte is er geen wettelijke norm die gehaald moet worden, voor wat betreft wateroverlast zijn
de normen voor keringen en normen voor regionale wateroverlast relevant. Maar dan nog gaat het niet om een (wettelijke) resultaatsverplichting maar om een
inspanningsplicht om aan de normen te voldoen.
Er is wel risico op imagoschade. In zijn algemeenheid en vanwege de droge jaren ’18 en ’19 waarin we herhaaldelijk hebben aangegeven dat wij als hoge en droge
zandgronden gevoelig zijn voor droogte, wordt er ook daadkracht van het waterschap op dit punt verwacht. Echter wanneer aangegeven wordt wat we investeren in de
programma’s ZON, NOP, LOP en DAW, wat we doen en reeds gedaan hebben aan optimalisatie van het wateraanvoersysteem, wat we in het dagelijks beheer aanpassen en
dat we de risicodialoog serieus nemen, kan dit worden ondervangen.
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Tot slot is er nog een risico dat de aanpassingen die in het (dagelijks) beheer nodig zijn om met de klimaatverandering om te gaan, in het gedrang komen door de
taakstelling in de exploitatie. Met andere woorden, bij de gebiedsbeheereenheden, zal er (formatie)ruimte moeten zijn/blijven om de veranderingen in het beheer gestalte
te geven.
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3.4 Uitvoeren KRW-opgaven
Doel
De Kaderrichtlijn Water is een wettelijke opgave gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit, waarbij het waterschap verantwoordelijk is voor het realiseren van de
maatregelen in de regionale oppervlaktewateren. In het blauwgroene scenario is de KRW een belangrijke opgave waarin het waterschap investeert. De inzet is gericht op
het realiseren van herinrichtingsmaatregelen in 2027 en de waterkwaliteitsmaatregelen op rwzi’s in 2032. Voor doelrealisatie van met name de waterlichamen met een
hoge KRW-ambitie is koppeling met de klimaatopgave belangrijk. Water vasthouden vermindert zowel de droogval als de piekafvoeren.
In de uitwerking van de KRW opgaven is onderscheid gemaakt in KRW herinrichtingsmaatregelen in het watersysteem en KRW waterkwaliteitsmaatregelen op de
rioolwaterzuiveringen.
3.4.1 KRW herinrichting watersysteem
Strategie
Realiseren van de KRW herinrichtingsmaatregelen brengt ruimtelijke veranderingen met zich mee. Daarmee zijn herinrichtingsmaatregelen complexe gebiedsprocessen die
tijd vragen om voldoende grondbeschikbaarheid en het benodigde draagvlak/samenwerking te verkrijgen om de herinrichting uit te voeren. De aandacht voor de transitie
naar kringlooplandbouw en de aanpak van de stikstof-problematiek kunnen bijdragen aan vergroeningsmaatregelen zoals randenbeheer of blauwe diensten. Bovendien
kunnen deze ontwikkelingen en gebiedsprocessen kansen bieden om onze KRW- herinrichtingsmaatregelen te realiseren. Kwaliteit en integraliteit gaan daarbij boven
snelheid, al wordt alles op alles gezet om in 2027 aan de KRW herinrichtingsopgave te voldoen. Een beperkte uitloop is naar verwachting onvermijdelijk wanneer we niet
tot onteigening over willen gaan of willen inboeten op kwaliteit.
Investeringsniveau
Het blauwgroene scenario gaat uit van gemiddeld circa € 7 miljoen investeringsruimte per jaar tot en met 2030. De verwachting is echter dat door de koppeling met het
beheer, en mede vanwege de synergie met de Natura2000, klimaat- (en stikstof)opgave gemiddeld circa € 3 miljoen aan subsidie op de herinrichtingsprojecten KRW kan
worden binnengehaald. Vanwege lopende verplichtingen en projecten in verregaande voorbereiding zal het investeringsniveau pas aan het einde van de bestuursperiode
lager zijn dan de komende jaren, maar minder dalen dan in het blauwgroene scenario zonder KRW-impuls. Concreet betekent dit dat van 2020 tot en met 2027 de bruto
uitgaven (exclusief subsidies) gemiddeld € 9 miljoen aan waterkwaliteit-herinrichting zijn en daarna gemiddeld € 3,0 miljoen per jaar tot en met 2030.
Effecten
Het effect van de inzet op realisatie van de KRW herinrichtingsmaatregelen in 2027 zal zijn dat een groot aantal lopende KRW projecten voor 2027 gerealiseerd worden en
dat 3 projecten in de periode tussen 2028 en 2030 afgerond zijn.
Risico’s
De Europese richtlijn geeft aan dat alle maatregelen voor 2027 gerealiseerd moeten zijn. Op basis van de KRW-fitnesscheck van de Europese Commissie in 2019 is ook niet
te verwachten dat deze deadline wordt aangepast. In het Derde Stroomgebiedsbeheerprogramma 2022-2027 zullen dan ook alle maatregelen moeten worden opgenomen
die nodig zijn voor het doelbereik; ook de maatregelen waar wij nu van verwachten dat deze niet voor 2027 volledig gerealiseerd zijn. Het is onbekend hoe de EU hier
formeel op zal reageren.
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Verder gelden de risico’s die altijd spelen bij de uitvoering van complexe (herinrichtings-) projecten, zoals de kans op vertraging door het niet binnenhalen van de gewenste
subsidies, langlopende vergunningprocedures, onvoldoende grondpositie, een ingewikkeld gebiedsproces of onvoldoende beschikbaarheid van mensen in planvorming en
uitvoering (mede in relatie tot de bezuinigingsopdracht op de exploitatie).
3.4.2 KRW waterkwaliteit waterketen
Strategie
Vanwege de geringe verdunning in grote delen van ons watersysteem en relatief grote stedelijke centra is er een extra opgave voor de rwzi’s om de KRW stikstof en fosfaat
doelen te halen in het ontvangende oppervlaktewater. In het blauwgroene scenario is de wettelijke opgave voor de KRW gekoppeld aan de opgave voor ‘beheer op orde’ in
de afvalwaterketen. Dit meekoppelen is noodzakelijk om de investeringslast te beperken en de realisatie / uitvoering van projecten daadwerkelijk ook ‘weg te kunnen
zetten’ in de organisatie en in de markt. Goed functionerende assets in de afvalwaterketen zijn namelijk een vereiste voor het kunnen realiseren van een goede
waterkwaliteit. Wanneer primair ingezet zou worden op de KRW-opgave van de rwzi’s zou dat conflicteren met het centraal stellen van de beheeropgave. Er ontstaan dan
namelijk knelpunten op de rwzi’s waar onderhoud en vervanging noodzakelijk is, maar die geen KRW-opgave hebben.
Vanuit de Delta Aanpak Waterkwaliteit is er ook de ambitie om microverontreinigingen/medicijnresten vergaand te verwijderen op de rwzi’s. Bovendien neemt de
aandacht hiervoor vanuit de Europese Unie toe en ligt op termijn Europees beleid voor het verwijderen van deze componenten voor de hand. Binnen de blauwgroene koers
zetten we in op (mee) werken aan pilots. De focus ligt dan op rwzi’s met relatief hoge concentraties microverontreinigingen / medicijnresten in het ontvangende
oppervlaktewater (de zogenaamde hotspots). Het voorstel is om bij de planvorming voor de aanpak van deze rwzi’s uit te werken wat de financiële consequenties zijn voor
zowel investering (subsidie mogelijk) als de exploitatie van deze rwzi’s wanneer deze worden uitgebreid met extra zuiveringscapaciteit ter verwijdering van
microverontreinigingen / medicijnresten. De beslissing om deze extra zuivering toe te passen kan dan worden genomen wanneer deze consequenties inzichtelijk zijn.
Investeringsniveau
In de KRW-waterketen wordt in 2021 (afgerond) € 0,5 miljoen geïnvesteerd (Almelo-Vissedijk), in 2022 € 0,5 miljoen (Almelo-Sumpel), in 2023 volgens indicatieve planning
€ 2,5 miljoen (Ootmarsum en Oldenzaal) en in 2024 € 7,5 miljoen (Oldenzaal, Tubbergen en Goor). Dat is gemiddeld bijna € 3 miljoen per jaar.
Effecten
Met het laten meelopen van de KRW-opgave met ‘beheer op orde’ brengen van de rwzi’s wordt, onder voorbehoud van de nader te bepalen financiële consequenties, voor
8 van de 13 rwzi’s voor 2027 extra zuiveringscapaciteit gerealiseerd, zodat zij voldoen aan de doelen die de KRW stelt in het ontvangende oppervlaktewater.
Risico’s
In het Derde Stroomgebiedsbeheerprogramma 2022-2027 zullen dan ook alle maatregelen moeten worden opgenomen die nodig zijn voor het KRW doelbereik; ook de
maatregelen op de rwzi’s die wij naar alle waarschijnlijkheid niet voor 2027 gaan uitvoeren. Dit gegeven is al besproken op diverse ambtelijke en bestuurlijke tafels in relatie
tot het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn Oost (RBO, regionaal afstemmingsoverleg voor onder andere KRW). Het waterschap zal overtuigend moeten aantonen dat
realisatie voor 2027 niet haalbaar (vanwege hoge kosten, realisatiekracht) of wenselijk is (ontwikkeling van nieuwe technieken).
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3.5 Duurzaamheid
Doel
Het bovenliggende doel van het streven naar energieneutraliteit is het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Dit als mitigatiemaatregel in het licht van de
klimaatverandering. In het blauwgroene scenario verbreden we de scope van energieneutraliteit naar CO2-neutraliteit, maar houden we aandacht voor energieneutraliteit.
Door de verbreding naar CO2 neutraliteit worden we echter in 2030 energieneutraal en niet in 2025. Voor circulariteit hanteren we geen concrete doelstelling, maar sluiten
we aan bij landelijke doelstellingen. Werken aan circulariteit draagt ook bij aan de reductie van CO2 emissies.
Strategie
Door in het blauwgroene scenario de scope te verbreden van energieneutraliteit naar CO2-neutraliteit ontstaan meer kansen om bij beheer en vervanging te werken aan
deze duurzaamheidsopgave. Daarmee wordt sterker bijgedragen aan het blauwgroene karakter van het bestuursakkoord.
Maatregelen en investeringen worden beoordeeld vanuit een CO2-reductie perspectief. Een goed voorbeeld is de reductie van lachgasemissies (sterker broeikasgas dan
CO2) in het zuiveringsproces. Bij grote renovaties van zuiveringen kunnen we de actiefslibtanks afdekken, daarmee het geëmitteerde lachgas afvangen. Beplanten we bij
aanpassing van de installatie overhoeken op het RWZI-terrein dan wordt er goed gescoord op CO2-neutraliteit, biodiversiteit en het zuiveringsrendement. Afgedekte
actiefslibtanks blijven warmer, dat komt het biologische afbraakproces ten goede en resulteert in een hoger zuiveringsrendement in de winter. Scopeverbreding maakt het
mogelijk opgaven te stapelen om zo duurzame ontwikkeling een impuls te geven en makkelijker aansluiting te vinden bij initiatieven van partners. De genoemde stapeling
van opgaven vergroot bovendien de mogelijkheden om voor de reguliere beheer- en vervangingsopgaven in het watersysteem of op de rioolwaterzuiveringen subsidies te
verwerven. Europa stimuleert in vrijwel alle Europese programma’s de klimaatmaatregelen.
Dat de aandacht ook in EU verband richt op CO2 reductie tekent zich al af. In lijn met de EU green deal meet de klimaatmonitor van de Unie van Waterschappen daarom
naast de energieprestaties ook nu al de CO2 prestaties. Dit systeem zal de komende jaren verder worden uitgebreid om ook het CO2 rendement van b.v.
vergroeningsmaatregelen mee te nemen.
Investeringen
Investeren in maatregelen op het gebied van duurzame energie doen we op basis van financieel sluitende businesscases. Andere maatregelen die bijdragen aan CO2
reductie zijn primair onderdeel van reguliere beheer- en vervangingsinvesteringen.
Effecten
Binnen de blauwgroene koers werken aan CO2 neutraliteit zorgt voor een solide invulling van de duurzaamheidsopgave, zowel op het gebied van energie als op het gebied
van circulariteit. Daarmee worden de mogelijkheden tot een effectieve bedrijfsvoering en samenwerkingsmogelijkheden met omgeving en partners vergroot .
Risico’s
De risico’s van het blauwgroene duurzaamheidsscenario zijn beperkt. Daar waar samengewerkt wordt met externe partijen is het afdichten van de financiële risico’s
juridisch een aandachtspunt. Door meer afhankelijkheden met anderen te creëren is de kans om ergens op aansprakelijk gesteld te worden groter.
De afspraak in het nationale klimaatakkoord om als waterschappen te komen tot energieneutraliteit in 2025 is gemaakt op sectorniveau. Door de grote verschillen
(wel/geen windmolenlocaties) tussen de waterschappen wordt voorzien dat de sectorale prestatieafspraak niet negatief beïnvloed wordt door het later realiseren van
energieneutraliteit door waterschap Vechtstromen.
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3.6 Realiseren opgaven binnen de exploitatie
In het bestuursakkoord zijn ook opgaven en ambities opgenomen die gevolgen hebben voor de omvang van de exploitatiebegroting. In de blauwgroene koers is daarbij in
ieder geval aandacht voor de grote veranderopgaven. Denk aan de invoering van de omgevingswet, de implementatie van assetmanagement en ontwikkelingen ten aanzien
van de digitale transformatie. Ook vergroening is als een opgave binnen de exploitatie te betitelen, maar is in paragraaf 3.1 al uitgewerkt.
Een korte toelichting op deze drie opgaven:.
Omgevingswet
De Omgevingswet biedt het fundament om met toekomstige maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving om te kunnen gaan. Daarbij wordt de samenhang
benadrukt tussen het waarborgen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de dynamiek en ontwikkelingen daarin. Dit vraagt om een verandering in houding en
gedrag van inwoners, initiatiefnemers, bedrijven en bevoegde gezagen. De invoering van de Omgevingswet biedt daarmee een mogelijkheid om samen met andere
overheden en maatschappelijke spelers te werken aan wateropgaven. Net als te veel vraagt ook te weinig water om maatregelen in de fysieke leefomgeving.
Door implementatie van de Omgevingswet zijn wij beter in staat om, samen met de omgeving, te komen tot een aantrekkelijke leefomgeving. Dat doen wij door ruimte te
maken voor initiatief in ons beheergebied met borging van kwaliteit. Zo kunnen wij beter inspelen op ontwikkelingen om ons heen en in ons gebied.
De Omgevingswet vraagt een manier van werken die voor overheden, zowel ambtelijk als bestuurlijk, anders is. Integraal, in samenhang en afstemming typeren de andere
werkwijze. Het vraagt flexibiliteit met oog voor wat kan en mag. Daarbij is het de bedoeling dat overheden plannen en beleid maken, uitvoeren en evalueren in
samenwerking met de samenleving. Op dit moment werken wij samen met het Rijk, de koepels, provincies, gemeenten, waterschappen, veiligheidsdiensten, GGD, RUD, en
onze inwoners aan de implementatie. De andere manier van werken wordt in de blauwgroene koers verder ontwikkeld.
Assetmanagement
Assetmanagement staat voor een systematische en gecoördineerde aanpak, die is gericht op een optimale balans tussen prestaties, risico’s en kosten van onze
eigendommen en assets. De methodiek stelt het bestuur, het management en de betrokken medewerkers in staat om, passend bij hun verschillende sturingsrollen,
beslissingen te nemen over investeringen. Invoering van de methodiek van assetmanagement krijgt deze bestuursperiode binnen de blauwgroene koers verder vorm.
Digitale transformatie
In de watersector zien wij al digitale innovaties, zoals slimme dijken, inspecterende drones en smart watermanagement. Hierbij gaan techniek, mens en proces hand in
hand. Ook bij Vechtstromen zijn zulke projecten en proeven in ontwikkeling. Binnen de blauwgroene koers ontwikkelen we mee met de rest van de maatschappij. Zo
kunnen wij adequaat onze rol spelen bij de uitdagingen die wij als waterbeheerder zien als het gaat om klimaatverandering.
Financieel is structureel enige ruimte gecreëerd voor deze en enkele andere overige opgaven. Vanaf 2021 is rekening gehouden met de extra exploitatiekosten voor de
hiervoor genoemde overige opgaven. Vanaf 2022 is rekening gehouden met een (beperkte) uitbreiding van participatiebanen, de uitbreiding van het educatie-aanbod en
verdere ontwikkelingen in het teken van ICT/digitale transformatie en vergroening (zie paragraaf 3.1 en 6.1). Komend jaar wordt de plooibaarheid van de exploitatie nader
in beeld gebracht. De uitkomsten van deze verkenning, de maatschappelijke ontwikkelingen, de impact van de coronacrisis en de voortgang op de inhoudelijke ambities
zullen we in het traject richting de meerjarenverkenning in 2022 opnieuw bestuurlijk bespreken. Dan wordt beoordeeld óf en in welke mate er financiële ruimte nodig is
voor de overige ambities en kunnen prioriteiten worden bepaald.
Meerjarenverkenning 2021-2030

20

3.7 Duurzaam financieel beleid
In deze meerjarenverkenning stellen we een aangepast financieel kader vast voor de periode 2019-2023 (met een lange termijn doorkijk t/m 2030). We gaan ervan uit dat
dit kader voor zowel de komende vier jaren als op de lange termijn voldoende dekkend is voor de in het bestuursakkoord beschreven ambities. De uitwerking van de
ambities naar concrete plannen is volop bezig. Uitgangspunt is dat de uitvoering van deze plannen binnen het financiële kader moet plaatsvinden. Voorstellen voor invulling
van het financiële kader worden ter toetsing voorgelegd aan het algemeen bestuur.
We zetten in op een duurzaam financieel beleid. De komende jaren worden gebruikt om de lastendrukstijging te beperken en op de lange termijn de relatieve schuldpositie 1
te stabiliseren, waarbij tevens ruimte voor beleidsintensiveringen is.
We gaan uit van de volgende afspraken:
De gemiddelde lastendrukstijging voor 2020 t/m 2024 wordt gefixeerd op 3,4%, terwijl deze vanaf 2025 wordt gefixeerd op 3,0%.
 De investeringen worden opgehoogd met bruto € 5 miljoen in 2020, € 7,5 miljoen in 2021 en 2022, en € 10 miljoen vanaf 2023. Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijks
gemiddeld € 5 miljoen aan cofinanciering. Op nieuwe investeringen wordt bovendien vanaf 2021 een inflatiecorrectie toegepast. Daarnaast wordt het investeringskader
voor de periode 2021-2023 verruimd met € 32 miljoen. Toelichting: vanuit dit opgehoogde investeringskader is een integrale afweging gemaakt met als uitkomst een goed
uitgebalanceerde inzet van middelen ten behoeve van de te realiseren doelen.
 Om op de lange termijn tot stabilisatie en zo mogelijk tot afname van de relatieve schuldpositie te komen tot 300% (t.o.v. de totale belastingopbrengsten), wordt in de
bestuursperiode activa- en dividendbeleid uitgewerkt.
 De hogere investeringen veroorzaken een hogere schuld. De schuldpositie heeft invloed op de flexibiliteit van de exploitatielasten. De investeringen geven namelijk
kapitaallasten (= jaarlijkse rente- en afschrijvingslasten). Hoe hoger het aandeel kapitaallasten in het totaal van de exploitatielasten is, des te minder flexibel is de
organisatie om financieel om te buigen. Het streven is om het aandeel kapitaallasten in de totale exploitatielasten niet hoger te laten zijn dan 30%. Daarbij zal nog
beleid worden ontwikkeld om te bepalen op welke wijze onderscheid gemaakt kan worden tussen investeringen met en zonder sluitende businesscases en de relatie
daarmee met de schuldpositie.
 De dividendopbrengsten Nederlandse Waterschapsbank en Nieuwater gebruiken we voor:
o Jaarlijkse beleidsimpuls van € 1 miljoen voor innovatie. Toelichting: De beleidsimpuls voor innovatie kan worden gebruikt voor onderzoek en het treffen van
maatregelen op het gebied van het verwijderen van medicijnresten, vergroening, circulaire economie en voor proeftuinen en praktijklabs. Hiervoor dienen telkens
goed gemotiveerde voorstellen aan het algemeen bestuur te worden voorgelegd. Voorstellen, waarin een grondige verkenning van nut, noodzaak en mogelijkheden
tot cofinanciering toegelicht worden. Een beleidsimpuls moet bijdragen aan de realisatie van bestuursakkoord en onze bestuurlijke opgaven.
o Lastendrukverlichting: € 2,6 miljoen.
o Wanneer we meer dan € 3,6 miljoen dividend ontvangen, dan wordt bij de begroting een integrale afweging gemaakt hoe deze middelen worden aangewend.
 Het bovenstaande betekent dat de oorspronkelijke taakstelling van uiteindelijk € 4 miljoen in 2023 met € 0,8 miljoen oploopt naar € 4,8 miljoen.
 Het huidig beleid met betrekking tot het weerstandsvermogen wordt gecontinueerd.
 De systematiek van egalisatie van tarieven door inzet van de bestemmingsreserve tariefegalisatie wordt gecontinueerd. Eventuele positieve jaarrekeningresultaten
worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve.

1

Onder ‘relatieve schuldpositie’ wordt verstaan: het bedrag aan schuld gedeeld door de jaarlijkse netto-belastingopbrengsten.
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De netto-kosten worden toegerekend aan de kostendragers watersysteembeheer en zuiveringsbeheer. De wijze van kostentoedeling laten we in afwachting op de
landelijke voorstellen voor aanpassing van het belastingstelsel ongewijzigd.
Bij een inkomen op bijstandsniveau (100%) of lager kan kwijtschelding voor de waterschapsbelastingen worden aangevraagd. Dit kwijtscheldingsbeleid continueren wij.
Er volgt een landelijke discussie over de belastingsystematiek. Als er een aanpassing komt, vragen we in die landelijke discussie maximaal aandacht voor de positie van
een- en tweepersoonshuishoudens.

De volgende tabel geeft inzicht op het meerjarenbeeld waartoe de afspraken uit deze Meerjarenverkenning2021-2030 en het oorspronkelijke bestuursakkoord in hoofdlijnen
leiden.
Financieel meerjarenbeeld Meerjarenverkenning 2021-2030
(bedragen x € 1 miljoen)
Oorspronkelijke bruto-investeringen
+ extra bruto-investeringen BA (incl. indexering)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

50

59

39

30

24

33

32

32

32

32

32

32

0

5

8

9

13

14

15

17

18

19

20

21

15

12

5

+ extra bruto-investeringen MJV 2021-2023
- confinanciering

-5

-5

-5

-6

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

Netto-investeringen

44

59

58

46

37

42

43

44

45

46

48

49

* Kapitaallasten

39

41

43

46

47

49

50

52

52

52

54

57

* Personeelslasten

44

46

47

49

50

52

54

56

58

60

62

64

* Overige kosten (excl. toev. reserves)

54

58

60

62

63

64

66

67

69

70

71

73

137

144

150

157

161

165

170

174

179

182

188

194

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

132

141

145

150

155

160

165

170

174

177

183

189

-5

-2

-5

-7

-6

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

+ dekking via tariefsegalisatiereserves

5

2

4

4

1

0

0

0

0

0

0

0

+ Oorspronkelijke taakstelling BA

0

0

1

2,5

4

4

4

4

4

4

4

4

+ Nieuwe taakstelling MJV

0

0

0

0,4

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Rekeningresultaat (na reserves en taakstellingen)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal exploitatielasten
Gemiddelde lastendrukstijging
Totaal exploitatiebaten
Rekeningresultaat (lasten minus baten)
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Financieel meerjarenbeeld Meerjarenverkenning 2021-2030
(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

445

478

504

516

516

518

519

521

525

530

536

542

Netto schuld in % van belastingopbrengsten

359%

378%

388%

381%

367%

356%

346%

337%

331%

327%

320%

312%

Kapitaallasten in % lasten (na taakstelling)

28,5%

28,2%

28,9%

29,7%

30,2%

30,5%

30,5%

30,5%

30,1%

29,5%

29,8%

30,1%

Netto schuld (in M€)
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4

De programma's
In dit hoofdstuk wordt de vertaling gemaakt van de blauwgroene koers van hoofdstuk 3 naar de programma’s. Per programma zijn de grote opgaven (thema’s) van het
programma in een doelenboom uitgezet. Daarbij is aangegeven welke concrete einddoelen en tussendoelen worden nagestreefd en welke maatregelen daarvoor tot en
met 2024 worden genomen. Vervolgens wordt een toelichting op de doelenboom gegeven.
In de komende programmabegroting 2021-2024 wordt van dezelfde doelenbomen uitgegaan en daarin wordt meer detailinformatie opgenomen over de doelen voor de
begroting 2021. Tevens wordt in de programmabegroting 2021-2024 een financiële uitwerking van de netto kosten en netto investeringen opgenomen voor het komende
begrotingsjaar 2021 met een doorkijk tot 2030.
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4.1 Programma Watersysteem
Binnen het programma watersysteem staat een goed beheer van onze watergangen, stuwen, gemalen en andere assets centraal. Het beheer van onze eigendommen moet
op orde zijn om zo de continuïteit van de bedrijfsvoering te borgen. Vergroenen is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Tevens koppelen we hieraan het werken aan de
ambities op het gebied van klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid. Hieronder is uitgewerkt hoe de blauwgroene koers is door vertaald naar de plannen voor de periode
2020-2024 en het bijbehorende investeringsprogramma voor watersysteem. In de hieronder genoemde doelenboom zijn de verwachte resultaten beschreven in de vorm
van tussendoelen. Zie bijvoorbeeld bij het thema waterkwaliteit het aantal kilometers dat in het kader van de KRW heringericht wordt. In deze periode tot en met 2024
wordt 274 kilometer natuurvriendelijk ingericht. Dat betekent een toename van 46 kilometer ten opzichte van het cumulatieve aantal van 228 kilometer tot en met 2019.
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Inspanningen t/m 2024

Tussendoelen

Einddoel

Thema

Een blauw groene toekomst, waaraan iedereen kan meedoen.
Programma watersysteem

We richten ons
watersysteem
beter in om
klimaatverandering op
te vangen (1.1)

In 2021 is
beleid
ontwikkeld
voor een
meer
klimaat
robuuste
inrichting
van het
watersysteem

•
•

•
•
•
•
•
•
•

We streven
ernaar om
samen met
onze partners
water minder
snel af te
voeren en
meer vast te
houden (1.2)

Uitvoering
geven aan
de
programma
’s DAW,
LoP, NoP,
ZON en
Lumbricus

Duurzaamheid

Waterkwaliteit

Klimaat
In het hele
beheergebied
wordt voldaan
aan de normen
voor
wateroverlast
(1.3)

Samen met
partners
werken aan
gezamenlijke
investeringsagenda DPRA
(1.4)

We voldoen in
2027 aan de
eisen die de
Kaderrichtlijn
Water stelt.
(2.4)

We willen
samen met
partners de
waterkwaliteit
aanpakken bij
de bron (2.5)

In 2020 zijn
de
knelpunten
vanuit de
toetsing in
beeld

Begin 2020
zijn de
stresstesten
gereed en
risicodialogen gevoerd

Herinrichten
waterlopen
conform
KRW (t/m
2024: 274
km.)

In 2020
beschikken
we over een
beleidslijn
voor een
bronaanpak
en daarop
aansluitend
onze rol en
positie in
vergunningve
rlening,
toezicht en
handhaving

Beleid ontwikkelen voor klimaatrobuuste inrichting
Diverse projecten in het kader van ZON, onder andere
Collendoornerveen en renovatie van kunstwerken
Opstellen nieuwe ZON programma 2022-2027
Project Landbouw op Peil en Natuur op Peil
Project Lumbricus
Optimaliseren peilbeheer
Toetsing normen NBW
Risicodialogen voeren in het kader van DPRA en het opstellen van
een maatregelenpakket
Een bijdrage leveren aan koploperprojecten van partners (DPRA)

Opheffen vis
barrières
conform
KRW (t/m
2024: 116
stuks)

•
•

Uitvoeren diverse KRW
projecten rondom Vecht,
Dinkel, Nieuwe Drostendiep
Opstellen beleidslijn
bronaanpak

We willen
meer aandacht
geven aan
ecologie en
biodiversiteit
(3.1)

Begin 2021
beschikken
we over
een
vergroening
sstrategie

•
•
•

Organisatie

Uitvoering
geven en
synergie
voordelen
behalen in de
uitvoering van
N2000 (3.2)

We willen
assetmanagement
door ontwikkelen om
te komen tot een
professioneel beheer
van onze
infrastructuur (5.2)

In 2020
bijdragen aan
invoering
werkwijze assetmanagement
door meerjarige
planningen te
ontwikkelen

In 2020
wordt een
start
gemaakt
met de
uitvoeringsfase van
Natura
2000
projecten

Opstellen nota onderhoud en
maaibeleid
Start uitvoeringsfase N2000 /
KRW projecten
Implementeren
vergroeningsstrategie

In 2023 werken we
volgens de
principes van
assetmanagement

•
•

•
•

Renovatie van
kunstwerken
Baggeren van
diverse
watergangen
Normbepaling
overige keringen
Opstellen en
uitvoeren
implementatieplan assetmanagement

De einddoelen met een wit vlak moeten de komende jaren nog nader worden bepaald.
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Programma Watersysteem: toelichting op de doelenboom

Beheeropgave centraal
Binnen het programma watersysteem staat de beheeropgave centraal de komende jaren. Dat betekent dat voor de diverse onderdelen flink wordt geïnvesteerd. In de
periode 2020 tot en met 2024 wordt circa € 50 miljoen bruto geïnvesteerd in de renovatie van onze kunstwerken zoals stuwen, gemalen en bruggen, het baggeren van onze
watergangen en het vervangen van beschoeiing. Ook is er in de komende jaren extra aandacht nodig voor de procesautomatisering van onze objecten. Voor dit alles is een
meerjarige doorkijk gemaakt om er voor te zorgen dat de objecten voldoen aan de stand der techniek en de continuïteit van de bedrijfsvoering geborgd blijft. Waar mogelijk
zal de koppeling worden gemaakt met de overige opgaven uit het programma, zoals waterkwaliteit en klimaat. Bij de renovatie van beschoeiingen wordt mede daarom naar
mogelijke alternatieven gekeken zoals een natuurvriendelijke oever.
Waterkwaliteit
Voor het realiseren van de KRW-opgave voor het watersysteem (herinrichten watergangen, aanleg natuurvriendelijke oevers en het vispasseerbaar maken van stuwen) is in
deze planperiode circa € 50 miljoen bruto beschikbaar. De eerste jaren wordt voornamelijk verder gewerkt aan lopende projecten rondom de Vecht (Karshoek-Stegeren,
Rheezermaten, Vechtrijk Gramsbergen), de Dinkel (Glanerbeek, Rhuenbergerbeek, Elsbeek, Boven Dinkel), Nieuwe Drostendiep en de Regge (nabij de Pelmolen Rijssen,
Archemermaten). Ondertussen zal ook een verkenning gaan starten naar de opgaven en mogelijkheden rondom de waterlichamen Tilligterbeek, Beneden Dinkel en Lolee
Bovenlopen. Voor al deze gebieden geldt dat de sleutel tot succes ligt in een gebiedsgerichte aanpak met onze partners. Daarbij biedt deze aanpak tevens de mogelijkheid
om opgaven te combineren met bijvoorbeeld klimaat en beheer op orde. We blijven ons vol inzetten om de maatregelen voor 2027 gerealiseerd te krijgen. Het hebben van
een grondpositie is in deze gebiedsprocessen een succesbepalende factor in het realiseren van onze wateropgaven.
Klimaat
De aandacht voor klimaat is de afgelopen jaren flink toegenomen. Ook in onze projecten is er veel aandacht voor dit thema. Zo richten we onze watergangen steeds meer
robuust in en wordt bij renovatie of vervanging van onze assets (stuwen en gemalen) al rekening gehouden met toekomstige klimaatveranderingen. Waar mogelijk leggen
we koppelingen tussen de verschillende thema's om zo werk met werk te maken. Het ZON programma is daar een mooi voorbeeld van; door aanvullende maatregelen in
projecten toe te voegen die bijdragen aan de zoetwatervoorziening worden opgaven met elkaar verbonden. Ook bij de projecten in het stedelijk gebied van Hengelo doen
we dit. We koppelen beheer op orde en klimaat, in samenwerking met gemeente, woningstichting en andere partners, om de binnenstad van Hengelo klimaat robuust in te
richten. De programma's Landbouw op Peil en Natuur op Peil zijn succesvol in het gebied. Er wordt gekeken naar een vervolg zodat we opgaven kunnen combineren in
nauwe samenwerking en op een innovatieve wijze met onze gebiedspartners.
Duurzaamheid
De vergroeningsstrategie wordt als belangrijk uitgangspunt gezien bij de blauwgroene koers. Na ambitiebepaling komt er eind 2020 een uitvoeringsagenda met maatregelen
om invulling te geven aan de vergroeningsstrategie. Te denken valt aan een gefaseerd en gedifferentieerd maaibeleid en enkele stimuleringsmaatregelen om de
biodiversiteit te vergroten.
De belangrijkste risico's en kansen binnen het programma watersysteem zijn:
 COVID-19; De crisis als gevolg van de corona pandemie kan vertraging en/of extra kosten met zich meebrengen voor het programma watersysteem. Op dit moment zijn
de gevolgen nog niet in te schatten.
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Stikstofcrisis; Door de stikstofcrisis is er een risico op vertraging in de projecten door benodigde aanvullende onderzoeken en berekeningen. We gaan met een
gebiedsgerichte aanpak samenwerken met vertegenwoordigers van agrarische en niet-agrarische bedrijven, natuur- en milieuorganisaties, gemeenten en provincies en
overige gebiedspartners om in eerste instantie een gebiedsagenda op te stellen.
KRW gebiedsprocessen; Langdurige en complexe gebiedsprocessen kunnen leiden tot vertraging in het realiseren van de KRW prestaties.
Stapeling van opgaven; Door de gebiedsprocessen doen zich mogelijkheden voor om opgaven te stapelen en te combineren met opgaven van gebiedspartners.
Hierdoor kan werk met werk worden gemaakt.
Subsidies; Ook in de komende jaren doen zich mogelijkheden voor om externe financiering van onze opgaven te verwerven. Zie hiervoor ook het hoofdstuk 'Subsidie en
Innovatie'.
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4.2 Programma Waterketen

De groenblauwe koers is in hoofdstuk 3 uitgewerkt in een strategie voor de waterketen, die onderstaand in de doelenboom nader is vertaald in doelen en inspanningen.
Voor een goede waterkwaliteit staat bij het programma waterketen de continuïteit van de bedrijfsvoering voorop. Vernieuwen en vervangen als het risicoprofiel te groot
wordt en de prestatie te laag om de installaties in een veilige, effectieve en efficiënte toestand te brengen. Tijdige renovatie/vervanging en daarmee beheer op orde
brengen is nodig om onevenredig onderhoud en om storingen te voorkomen. Vanuit de strategie kijken we bij het nemen van maatregelen in het bijzonder naar het
oppervlaktewater waar we het meest efficiënt kwaliteitswinst kunnen halen.
Met de voorgestelde lijn van slimme koppelingen met onze beheeropgave (kwaliteit en integraliteit) lijkt eind 2027 haalbaar om geen maatwerkbesluiten meer nodig te
hebben. Het jaar 2032 is het richtjaar om met alle rioolwaterzuiveringen effluent van KRW-kwaliteit te kunnen leveren. Voor de verwijdering van organische
microverontreinigingen en medicijnen wordt eerst ingestoken op kennisontwikkeling alvorens daar concrete doelen over af te spreken.
Voor duurzaamheid wordt meer gestuurd op CO2-reductie dan op energieneutraliteit. Met grondstoffen terugwinning gaan we een bijdrage leveren aan de circulaire
economie, de mate waarin moet nog worden uitgewerkt. Binnen duurzaamheid is aandacht voor de vertaling van de vergroeningsstrategie naar de RWZI-terreinen.
Verder zal binnen de organisatie van assetmanagement voor de waterketen er bijzondere aandacht zijn voor de informatie over het functioneren van de installaties,
waarbij met name de aansturing middels procesautomatisering een belangrijke kwaliteitsslag zal verkrijgen.
In de hieronder getoonde doelenboom zijn de verwachte resultaten beschreven in de vorm van tussendoelen. De einddoelen met een wit vlak moeten de komende jaren
nog nader worden bepaald.
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De einddoelen met een wit vlak moeten de komende jaren nog nader worden bepaald.
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Programma Waterketen: toelichting op de doelenboom
Waterkwaliteit
Voldoen aan activiteitbesluit en de installaties in veiliger, effectievere en efficiëntere toestand.
In de strategische uitwerking van de blauwgroene koers uit het bestuursakkoord heeft beheer op orde een centrale positie. Up to date zuiveringsinstallaties, gemalen en
persleidingen die doen waarvoor ze zijn ontworpen, zijn randvoorwaardelijk voor het bereiken van een goede effluentkwaliteit. Een goede effluentkwaliteit is op zijn beurt
cruciaal voor een goede oppervlaktewaterkwaliteit. In het begin van deze planperiode 2020-2024 worden de rwzi's Vriezenveen en Tubbergen vernieuwd. Deze zuiveringen
moeten aangepakt worden, omdat de technische toestand van de zuivering verouderd is en het effluent nu niet voldoet aan het Activiteitenbesluit. Ook zal de rwzi
Ootmarsum omgebouwd worden. De wijze van zuiveren met membranen in Ootmarsum vraagt veel energie en inzet van medewerkers en is daarmee niet doelmatig.
Naast aandacht voor de grootschalige aanpassingen aan rwzi's bestaat beheer op orde ook uit het op tijd uitvoeren van vervangingen van onderdelen van andere rwzi’s
zoals beluchtingen en de renovatie van rioolgemalen en persleidingen. Dit met het oog op het voorkomen van een te groot risicoprofiel en prestaties die onder druk komen
te staan. Voorop staat dat alleen zo onze beheerders de continuïteit van bedrijfsvoering kunnen borgen, oftewel onze assets in de waterketen goed draaiend kunnen
houden. Daarmee kunnen de beheerders dan een goede kwaliteit water leveren die minimaal voldoet aan de eisen uit het Activiteitenbesluit en de bestuurlijke
doelstellingen qua stikstof- en fosfaat-verwijdering. In de planperiode worden renovaties uitgevoerd van 12 gemalen, worden de beluchtingen van 10 rwzi’s aangepast en
wordt de persleiding Emmen vervangen.
Met dit maatregelenpakket en door het combineren van de beheer en KRW opgaven willen we vanuit het perspectief van goed assetmanagement voorkomen, dat
onevenredig veel onderhoud nodig is en storingen in de installaties de bedrijfsvoering in gevaar brengen. Hiermee moeten ook de storingskosten voor de toekomst beperkt
worden gehouden en kunnen mogelijk efficiëntieslagen worden gemaakt. Zie ook hieronder bij organisatie.
Maatregelenpakket KRW en kennisontwikkeling microverontreiniging.
Een belangrijke focus van het programma waterketen is het aanpassen van installaties om de KRW doelen te realiseren. Prioriteit ligt bij installaties die lozen op klein,
hoogwaardig oppervlaktewater waar de invloed van de effluentlozing van de zuivering substantieel is. De rwzi's Tubbergen en Ootmarsum worden, in combinatie met de
voornoemde vernieuwing/renovatie, zodanig aangepast dat het effluent voldoet aan de eisen van de KRW.
In de tweede helft van deze bestuursperiode zal ook worden gewerkt aan de voorbereiding en deels uitvoering van maatregelen op de rwzi's Oldenzaal en Goor. Afhankelijk
van de snelheid waarmee normstelling zich ontwikkeld voor microverontreiniging, kan verwijdering daarvan mogelijk dan in 2024 full scale worden meegenomen.
De verwijdering van microverontreiniging (waaronder medicijnresten) wordt de eerste jaren nog niet direct op bedrijfsmatige schaal meegenomen omdat er nog volop
getest moet worden met pilot installaties en regelgeving voor microverontreiniging nog ontbreekt. Komende jaren gaan we samen met gemeenten, bedrijven en
kennisinstellingen werken aan twee pilots om microverontreinigingen, inclusief medicijnen te verwijderen. We doen dat op de rwzi Enschede via Nano filtratie en in Emmen
bij de Ultra Puur Waterfabriek.
Duurzaamheid
Voor duurzaamheid geldt dat we CO2 neutraliteit in 2050 willen bereiken. In 2021 bepalen we welke maatregelen we zelf nog verder voor energieopwekking willen
uitvoeren. Daarin zal ook in samenhang met onze zuiveringsinstallaties en -locaties worden bezien in welke mate en hoe we zelf energie willen opwekken.
We gaan een beleidskader ontwikkelen voor mogelijke inzet van thermische energie en verkennen de mogelijkheden tot het vermarkten van water als grondstof. We kijken
voor de korte termijn naar het realiseren van nog enkele aanvullende zonnevelden.
In het kader van vergroening wordt voor waterketen gekeken naar onder andere: minder vaak maaien en afvoeren en sinusbeheer (om en om maaien van perceeldelen) op
zuiveringen, inzaaien met bloemmengsel van overhoeken op zuiveringsterreinen. Aandacht voor het plaatsen van nestkasten, vleermuiskasten, bijenhotels.
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Het realiseren van onze doelen kunnen we niet alleen. We werken daarom intensief samen met gemeenten in de samenwerkingsverbanden Noordelijke Vechtstromen en
Twents waternet. Voor de aankomende jaren staan projecten centraal om de kwaliteit van het oppervlaktewater in dorpen en steden als gevolg van riooloverstortingen te
verbeteren. Daarnaast willen we samen met gemeenten en het regionale bedrijfsleven kijken op welke wijze bedrijfsafvalwater, dat via de riolering wordt geloosd op de
zuiveringen, kan worden verwerkt. De actiepunten uit het accountplan bedrijven bieden daarvoor een goede basis.
Organisatie.
De komende planperiode zal de voorbereiding en uitrol van nieuwe procesautomatisering in de waterketen plaats gaan vinden. De procesautomatisering is essentieel voor
het bedrijven/opereren van de zuiveringen en staat in het hart van de sturing van het zuiveringsproces. Bij verschillende rwzi’s is de procesautomatisering (PA) dringend aan
vernieuwing toe. Daarbij zullen tevens stappen worden gezet om te komen tot een meer centrale wijze van beoordeling van de zuiveringsprocessen via een zogenoemde
centrale regiekamer. Dit concept leent zich ook voor het op termijn meer centraal sturen van de verschillende zuiveringsprocessen. Waar nodig wordt bij de aanpak van de
procesautomatisering ook de elektrische installatie (E&PA) meegenomen.
Er zal in de planperiode ook volop aandacht zijn voor het verder verbeteren van de informatievoorziening. Zowel op het vlak van bedrijfsvoering van de installaties als op
het vlak van kennis over de toestand van de installaties, zodat een adequaat vervangingsprogramma kan worden opgesteld.
RWZI (globaal jaartal
gereed)

renovatie /
vernieuwing

Beluchting

Proces
Automatisering
nieuw

Vernieuwing
elektrische
installatie

Almelo-Sumpel

voldoet aan
KRW norm
2022

Almelo-Vissedijk

2022

Coevorden

2025

2025

n.v.t.

Dedemsvaart

2026

2026

n.v.t.

Den Ham

2026

Denekamp

2025

2025

2025

Emmen

2022/2026

2026

Enschede

2023

n.v.t.
2025

2025
2023

2022

2029

Glanerbrug

2026

Goor

2025

Haaksbergen

2031

Hardenberg
Hengelo
Losser
Nijverdal

2024

2024

2024

2024

n.v.t.

2022

2026

2026

2030

2026

n.v.t.
2022

2026
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RWZI (globaal jaartal
gereed)

renovatie /
vernieuwing

Oldenzaal

Beluchting

2022

Ommen
Ootmarsum

2024

Rijssen

2024

Proces
Automatisering
nieuw
2024

Vernieuwing
elektrische
installatie
2024

voldoet aan
KRW norm

2025

2025

n.v.t.

2024

2024

2024

2024

2024

2025

2023

n.v.t.

2021

Sleen

n.v.t.

Tubbergen

2024

2024

Vriezenveen

2023

2023

Vroomshoop

2025

2021

n.v.t.

Kansen en risico's
In elk programma doen zich risico's en kansen voor. Voor het programma waterketen zijn op dit moment de belangrijkste:
 Covid-19; het is nog onduidelijk wat dit precies betekent voor het programma. Enerzijds lijken de effecten op het uit te voeren werk mee te vallen en loopt veel
"gewoon" door, anderzijds is al sprake van enige vertraging die het ambitieuze programma minder goed haalbaar maakt.
 Marktomstandigheden; bij de raming van investeringsprojecten wordt veelal gebruikt gemaakt van normbedragen die nog een afwijking kennen die afhankelijk is
van de fase van het project. Voor een groot deel van de voorgenomen investeringen is de mogelijke afwijking +/- 30% waarbij de laatste jaren vaker een
onderschatting van de kosten blijkt dan een overschatting. Dit zet de realiseerbaarheid van het programma binnen het financiële kader onder druk.
 In het bestuursakkoord is een taakstelling voor de exploitatie opgenomen die zal leiden tot geringere middelen voor het zuiveringsproces. De resultaten van het
zuiveringsproces kunnen daardoor lager uitvallen terwijl dat vanuit het perspectief van waterkwaliteit niet wenselijk is.
 Vechtstromen kent een uitgebreide opgave aan KRW-maatregelen voor de rwzi's die voor een deel samenhangt met de geringe verdunning in ons gebied. De
gebiedspecifieke omstandigheden kunnen een kans voor subsidie bieden. Wellicht leent de toekomstige verwijdering van microverontreiniging zich daar nog meer
voor.
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4.3 Programma Besturen en organiseren

Programma Besturen & Organiseren zorgt ervoor dat de organisatie de bestuurlijke doelen kan blijven behalen; het is daarmee de motor van de organisatieontwikkeling en bestuurlijke
vernieuwing. Vanuit het programma wordt de komende jaren specifiek aandacht gegeven aan de transformaties op het gebied van assetmanagement, de digitale transformatie en de
omgevingswet.
Hieronder is uitgewerkt hoe de blauwgroene koers is doorvertaald naar de plannen voor de periode 2020-2024 en het bijbehorende investeringsprogramma voor het programma.
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Programma Besturen en organiseren: toelichting op de doelenboom
Duurzaamheid
In lopende projecten, zoals de modernisering van huisvesting en ICT, brengen we kansen ten aanzien van duurzaamheid in beeld. Ook letten we op de bestuurlijke ambitie
ten aanzien van CO2 neutraliteit en benutten we kansen die zich hierbij voordoen. In 2021 wordt de position paper circulariteit opgeleverd en deze zal richting geven aan
vervolgstappen op gebied van duurzaamheid. De komende jaren wordt verder gewerkt aan de vergroeningsstrategie door bewustwording/scholing van het personeel om
de strategie te realiseren en door kansen te benutten op gronden van het waterschap zoals rondom rwzi’s (zie paragraaf 3.1 en 3.5).
Samenwerking en communicatie
Het blauwgroene scenario vraagt om een communicatievisie waarbij aandacht is voor participatie van belanghebbenden, diversiteit en een communicatievere organisatie.
De komende jaren zal de communicatievisie geïmplementeerd worden aan de hand van jaarplannen.
Het vergroten van het waterbewustzijn begint op de basisscholen en dat wordt de komende jaren gecontinueerd.
We geven de internationale samenwerking vorm middels twee projecten in het kader van de Blue Deal2, te weten: Eswatini en Vietnam. Samen met andere waterschappen
wordt de bemensing voor deze projecten verder vormgegeven. Binnen de bestaande capaciteit zal de uitvoering worden opgepakt. Deze samenwerking is al weer enige tijd
geleden opgezet en via een nieuwe agenda internationale samenwerking 2021-2024 zal voor de komende jaren opnieuw de samenwerking worden vastgelegd.
Met verschillende Duitse partners zetten we de grens overschrijdende afstemming van beleid en uitvoering van hoogwaterbescherming en KRW voort en worden
grensoverschrijdende symposia en (INTERREG-)projecten georganiseerd.
Organisatie
Binnen de blauwgroene koers geven we invulling aan het opleveren van de watervisie zoals afgesproken in het bestuursakkoord. Ook worden ook andere producten van de
omgevingswet opgeleverd. De omgevingswet treedt in werking per 1 januari 2022, daarna volgen nog enkele jaren die nodig zijn om de veranderingen verder te
implementeren in de organisatie. In de op te leveren producten wordt de blauwgroene koers verder vormgegeven.
In het bestuursakkoord is opgenomen dat we in 2023 assetmanagement als werkwijze ingevoerd hebben. De komende drie jaar wordt intensief gewerkt aan de verdere
ontwikkeling en implementatie van assetmanagement bij Vechtstromen. De verwachting is dat in de komende jaren de plooibaarheid op het gebied van onderhoud en
vervangingsinvesteringen inzichtelijk gemaakt kan worden.
Digitale transformatie biedt kansen om de realisatiekracht te vergroten. Om die kansen te benutten wordt geïnvesteerd in bewustwording, digitaal leiderschap en digitale
vaardigheden bij bestuur en medewerkers. De keerzijde van de groeiende digitalisering is de toenemende kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Waterschappen moeten
daarom voldoen aan de landelijke norm BIO (baseline informatiebeveiliging overheden).
Met het project Modernisering huisvesting en ICT is een belangrijke stap gezet om de organisatie en haar medewerkers te faciliteren met een moderne werkomgeving en
met moderne ICT faciliteiten om de ambities uit het blauwgroene scenario te realiseren. Er wordt tot 2022 gewerkt aan modernisering voor de locatie Almelo, het
samenvoegen van de locaties Hardenberg en Vriezenveen, het moderniseren van voorlichtingsruimtes op de locaties Hengelo en Emmen en het oplossen van
parkeerproblematiek rond het hoofdkantoor.
Vechtstromen kijkt langjarig vooruit om nieuwe ontwikkelingen tijdig door te vertalen naar de goede keuzes voor ons waterschap. Dat vraagt om meer pro-activiteit,
verbinding en (digitale) innovatie. We investeren daarom in permanente ontwikkeling van het bestuur, management en medewerkers voor nieuwe kennis, vaardigheden,

2

Blue deal: 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden helpen aan waterveiligheid, schoon en voldoende water. Dat is het ambitieuze doel van de Blue Deal, het
internationale programma van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat en de 21 waterschappen.
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competenties en flexibiliteit. Daarom is het essentieel om de juiste hoeveelheid medewerkers met de juiste competenties op de juiste plek te plaatsen: een strategische
personeelsplanning (SPP).
Financieel beleid
We continueren het beleid met betrekking tot het weerstandsvermogen, de kwijtschelding en de systematiek inzake egalisatie tariefontwikkeling. De begroting 2023 is een
duurzame financiële begroting en vanaf 2025 zal de tariefstijging maximaal 3% bedragen. We realiseren een taakstelling van € 4,8 miljoen structureel in 2023.
We passen de werkwijze en producten vanuit planning en control zo goed mogelijk aan op de ambities van het bestuur om de doelen te realiseren. Na evaluatie van de
inkoopstrategie zal in de jaren daarna het herijkte beleid worden toegepast.
Via een bestuurlijke kalender en meerjarenverkenningen komen we tot bestuurlijke afwegingen en concrete en realistische opgaven om de ambities uit het
Bestuursakkoord realiseren.
Risico's en kansen
 Assetmanagement: De benodigde informatievoorziening zal moeten worden aangepakt. De kosten hiervan zijn nog niet geheel te overzien. Dit vereist nadere
analyse en gecoördineerde aanpak. Kansen vanuit Digitale Transformatie gaan we verkennen en benutten.
 Digitale Transformatie: Vanuit Digitale Transformatie verdwijnen op termijn wellicht bepaalde functies en arbeidsplaatsen. Hierbij vervallen mogelijk potentiële
geschikte plekken voor participatie. Ook ontstaan er als gevolg van de ‘Digitale Transformatie’ wellicht juist medewerkers ‘met een (digitale) achterstand tot de
arbeidsmarkt’. We benutten de impact van de corona crisis ook om onze digitale vaardigheden te verbeteren.
 ICT: Binnen het primair proces wordt verouderde ICT gebruikt in de telemetrie (watersysteem) en proces automatisering (keten). Er zijn projecten gestart om deze
ICT te vervangen, maar dit zijn langlopende projecten en zal nog meerdere jaren beslag leggen op de beheerorganisatie. Storingen hebben ook directe impact op
de verandercapaciteit van de ICT organisatie.
 Informatiebeveiliging: Er is gewerkt aan een plan om de informatiebeveiliging te versterken; mede naar aanleiding van de nieuwe veiligheidsnorm Baseline
Informatieveiligheid Overheden (BIO). De impact hiervan op benodigde inspanningen en financiën moet nog worden geconcretiseerd.
 We krijgen langzaam meer zicht op de capaciteit die nodig is om de veranderopgaven omgevingswet, digitale transformatie en assetmanagement te
implementeren en welke impact dit heeft op de betrokkenen en hun werkprocessen. De omgevingswet kent een deadline, assetmanagement kent een heldere
doelstelling (werkwijze 2023 gereed) en Digitale Transformatie heeft een vergezicht buiten de bestuursperiode.
 Het programma Besturen en Organiseren kent relaties met de opgave Duurzaamheid. Alhoewel er in projecten resultaten worden behaald die bijdragen aan
doelen ten aanzien van duurzaamheid, zijn er in deze uitwerking van het blauwgroene scenario geen afzonderlijke middelen gereserveerd om
duurzaamheidsdoelen te realiseren.
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5

Subsidies en Innovatie

In de subsidieparagraaf 5.1 wordt ingegaan op de mate waarin externe financiering een rol speelt bij de realisatie van projecten. Deze paragraaf geeft een beeld van de
omvang van de subsidiemiddelen, de aard van gesubsidieerde projecten als ook van de ontwikkelingen en kansen voor subsidiëring.
De innovatieparagraaf 5.2 gaat in op hoe Vechtstromen investeert in nieuwe technieken, andere werkwijzen en innovatieve oplossingen die kunnen bijdragen aan het
sneller, slimmer en beter realiseren van de opgaven uit het bestuursakkoord.

Meerjarenverkenning 2021-2030

38

5.1 Subsidieparagraaf

5.1.1. Inleiding
Op dit moment is € 68 miljoen aan subsidie toegezegd voor 66 waterschapsprojecten. Hiervan is € 52 miljoen subsidie opgenomen in de investeringsbegroting. Het
resterende bedrag behoort tot de exploitatiebegroting. Aan alle beschikkingen gaat een lange periode van lobby en voorbereiding vooraf. De beschikkingen zijn de
resultante van een langjarige strategie die perioden kent met veel succes en perioden met stilstand waarin waterschapsprojecten onvoldoende rijp waren voor een
aanvraag of subsidieprogramma’s geen budgetten ter beschikking hadden voor water gerelateerde projecten.
In het Bestuursakkoord is de opgave belegd om jaarlijks € 5 miljoen aanvullende externe financiering te verwerven. In deze paragraaf worden de belangrijkste
ontwikkelingen en aandachtspunten uiteengezet die mede bepalend zijn voor het verwezenlijken van deze ambitieuze opgave de komende jaren. Om een inschatting te
kunnen maken van de kansen op subsidieverwerving de komende jaren is het enerzijds van belang te kijken naar ontwikkelingen rond nieuwe en bestaande
subsidieprogramma’s. Anderzijds moet gekeken worden naar de ambities van het waterschap waarbij de volgende zaken maatgevend zijn:
 Keuze voor potentiële subsidieprojecten. Deze zijn in de regel onderscheidend en innovatief van karakter en dragen bij aan de doelen van het betreffende
subsidieprogramma. In veel gevallen is samenwerking met andere partners een vereiste. Reguliere werkzaamheden en onderhoud komen vrijwel nooit in aanmerking
en zijn ook in de koppeling met bijvoorbeeld gebiedsprocessen lastig mee te nemen in subsidieverzoeken.
 De budgettaire ruimte die ter beschikking komt voor beoogde subsidieprojecten. Elk subsidieverzoek vereist een eigen financiële bijdrage (co-financiering). Hierbij
wordt opgemerkt dat een deel van de investeringsbegroting voor de komende jaren al gereserveerd is voor de forse financiële (co-financierings-) verplichtingen op de
66 subsidieprojecten die in uitvoering zijn of binnenkort in uitvoering gaan.
5.1.2. Subsidieprojecten in uitvoering
Of de toegezegde subsidie ook resulteert in (volledige) uitbetaling, wordt pas na afloop van het project duidelijk. De realiteit is dat projecten onderhevig zijn allerhande
ontwikkelingen die van invloed zijn op de invulling, planning en het projectbudget. Deze veelal noodzakelijke wijzigingen kunnen van invloed zijn op de omvang van de
toegezegde subsidie.
In het streven om beschikte subsidies maximaal te verzilveren, hanteert het subsidiebureau een risicotabel met het risicoprofiel van elk project en het subsidiebudget dat
daarmee gemoeid is. Dit overzicht is de basis voor het formuleren van beheersmaatregelen om risico’s te verkleinen in nauw overleg met projectleiders, programmaleiders
en subsidieprogrammasecretariaten.
Op dit moment (1 juni 2020) is 50% van het totaal subsidiebudget niet aan risico’s onderhevig. Voor 33% is dit risico gering en voor 17% (maximaal € 11,5 miljoen) is sprake
van een groter risico3.
Bij de projecten met een hoog risico staan looptijd en/of inhoud van het project onder druk. Voor al deze projecten geldt dat zij in afwachting zijn van besluitvorming. Dit
gaat ten dele over besluitvorming door externe partijen zoals nationale besluitvorming rond de PAS/PFAS problematiek of besluitvorming door programmasecretariaten
over looptijdverlenging van projecten. In een aantal gevallen is de voortgang van projecten afhankelijk van interne besluitvorming. Denk hierbij aan besluitvorming over de
scenario’s rond stuw Junne.

3

De risicotabel is continue aan verandering onderhevig. Indien wenselijk kunnen we deze ten behoeve van de AB vergadering in september op een later tijdstip
actualiseren.
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5.1.3. Ontwikkelingen en kansen bestaande en nieuwe subsidieprogramma’s
a. Kansen lopende subsidieprogramma’s
Een groot deel van de Europese subsidieprogramma’s loopt mee in een zevenjaars-cyclus. De huidige cyclus wordt in 2022 afgerond. De meeste Europese programma’s zijn
budgettair volledig benut en slechts een enkel programma kent nog een nieuwe aanvraagronde voor veelal ‘resterende’ middelen.
Onze aandacht binnen de lopende programma’s gaat uit naar:
 Het Europese GLB Transitieprogramma dat een tijdelijk vervolg gaat bieden op de aflopende POP programma’s. Het waterschap is een ‘bod’ aan het voorbereiden.
Voorwaarde voor deelname is het leveren van geschikte projecten, de beschikbaarheid van co-financiering en uitvoering van deze projecten in de periode 2021 – 2024.
 Op nationaal en regionaal niveau biedt het nieuwe ZON programma kansen met daarin de extra middelen voor droogte aanpak en proberen we proactief een bijdrage
te leveren aan de invulling van de nieuwe Stikstof programma’s, Natura 2000 en DPRA.
b. Kansen nieuwe subsidieprogramma’s
Europa
Europa staat aan de vooravond van een nieuwe programmeringscyclus die gekenmerkt wordt door een periode van onderhandelingen tussen de lidstaten om vervolgens
opnieuw te worden ingericht binnen het nationale krachtenveld. De reeds bestaande contouren van de nieuwe Europese programma’s (2021-2027) lijken kansen te bieden
met centrale thema’s als plattelandsontwikkeling, klimaatadaptatie, energietransitie, waterkwaliteit en innovatie.
Actuele ontwikkelingen die de onderhandelingen beïnvloeden zijn als volgt:
 Het financiële kader voor deze nieuwe programma’s is nog niet vastgesteld door discussies over afdrachten als gevolg van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk.
 Binnen het bestaande voorstel moet financiële ruimte gevonden worden voor de Europese Green Deals waarvoor geen additioneel geld ter beschikking is gesteld. De
inschatting is dat daarmee de Green Deals het ‘groene sausje’ over de nieuwe programma’s gaat worden.
 De Europese Commissie wil het huidige voorstel herijken om te toetsen op welke wijze de nieuwe programma’s maximaal kunnen bijdragen aan een spoedig Europees
economisch herstel na de Coronacrisis (‘Roadmap to recovery’, april 2020).
 Naast de genoemde herijking van het voorstel voor de nieuwe programmaperiode (€ 1.100 miljard) heeft de Commissie ook een voorstel voor een Herstelfonds (Next
Generation EU) gelanceerd met een omvang van € 750 miljard.
De uitkomsten van discussies zijn op dit moment niet te duiden en kunnen ook nog per lidstaat verschillen. Daarom is in deze fase niet in te schatten wat bovenstaande
concreet aan kansen of blokkades zal opwerpen voor de financiering van water gerelateerde maatregelen.
Nationaal/Regionaal
Ook op nationaal en regionaal niveau worden nu veel subsidieprogramma’s voorbereid. Door de impact van corona is nu nog onduidelijkheid over de koers van
financieringsprogramma’s op de lange termijn. Tot voor kort waren klimaatbestendigheid, circulariteit en verduurzaming belangrijke pijlers van het kabinet en zijn daar ook
behoorlijk omvangrijke financieringsprogramma’s aan gekoppeld. Het kabinet zal nu ook fors inzetten op steunpakketten om economie en werkgelegenheid te behouden.
De vraag is of dit tijdelijke situatie blijft of dat er sprake zal zijn van een structurele koerswijziging.
Provincies werken ten dele met eigen middelen en voor een deel met gedecentraliseerde middelen die zij redelijk zelfstandig kunnen inzetten. De verwachting is dat er
beleidsmatig niet veel ruis zal zijn tussen de uiteindelijk koers van het Rijk en de koers van de provincie, maar dat het belang van de provincies als subsidieverstrekker
toeneemt. Zo lijken zij ook een prominente rol te krijgen in de nieuwe stikstofprogramma’s.
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Het subsidiebureau volgt alle bovenstaande ontwikkelingen (Europees, nationaal en regionaal) op de voet. Via de eigen netwerken, Bureau Brussel, Unie van
Waterschappen, ministeries, provincies en de digitale informatievoorziening blijven we geïnformeerd, proberen we relaties en contacten te versterken en zo voor te
sorteren op mogelijke subsidiekansen.
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5.2 Innovatieparagraaf
Kennis en Innovatie in de Meerjarenverkenning
Waterschap Vechtstromen heeft in 2020 een nieuwe Kennis en Innovatie Agenda vastgesteld. Onderdeel daarvan is een innovatiefonds waarmee het waterschap investeert
in nieuwe technieken, andere werkwijzen en innovatieve oplossingen die bijdragen aan het sneller, slimmer en beter realiseren van de opgaven uit het bestuursakkoord.
Vooral door middel van zogenaamde “living labs” die de ruimte bieden om samen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven innovaties in de praktijk uit te proberen, daar
lessen uit te trekken en deze vervolgens te vertalen naar het dagelijkse werk en de opgaven van het waterschap. Voor 2020 wordt een bedrag van € 500.000 geïnvesteerd.
Vanaf 2021 wordt er in overeenstemming met het bestuursakkoord jaarlijkse € 1 miljoen geïnvesteerd. Naast nieuwe technieken, werkwijzen en oplossingen die kennis en
innovatie moeten opleveren wil het waterschap met het Vechtstromen Innovatiefonds ook:


op de hoogte blijven van ontwikkelingen, ook door de contacten met de kennisinstellingen en bedrijven waarmee het waterschap samenwerkt;



stimuleren en faciliteren van een innovatief klimaat binnen Vechtstromen waarin medewerkers zich gestimuleerd voelen om nieuwe ideeën, werkwijzen en
oplossingen te bedenken en toe te passen;



bijdragen aan de innovatiekracht en daarmee economie en werkgelegenheid in het werkgebied van Vechtstromen.

Het algemeen bestuur bepaalt vooraf de randvoorwaarden, spelregels, focus en criteria. Het dagelijks bestuur hanteert deze criteria in het toetsen van concrete
innovatievoorstellen en geeft daarmee invulling aan het realiseren van de opgaven en ambities van het algemeen bestuur. Er wordt vooraf geen nadere thematische focus
of prioritering aangebracht. Het dagelijks bestuurt stuurt op concrete innovatievoorstellen met behulp van de door het algemeen bestuur vooraf gestelde criteria, te weten:


Relevantie: Initiatieven moeten betrekking hebben op één of meerdere opgaven van Vechtstromen.



Vernieuwing: voorstellen dienen aan te geven wat er origineel en nieuw is aan het initiatief en waarom het niet via reguliere budgetten en programma’s tot stand
komt.



Kosten én baten: voorstellen dienen helder te maken wat het initiatief kost, maar ook wat het (uiteindelijk) moet opleveren en voor wie.



Samenwerking: het Innovatiefonds (co-) financiert alleen initiatieven waarin Vechtstromen samenwerkt met andere partijen. Waarmee het bestuur ook stuurt op
sociale innovatie zoals gebiedsgericht particulier initiatief en nieuwe publiek-private samenwerkingsvormen.



Vervolg: Voorstellen dienen in te gaan op de wijze waarop resultaten van het initiatief teruggebracht worden in de primaire processen van de organisatie, naar de
praktijk van het dagelijkse werk van Vechtstromen.

Het Vechtstromen Innovatiefonds wordt (administratief) gekoppeld aan programma 3 en de innovatiereserve wordt gevoed vanuit de dividenduitkeringen van Nieuwater
en/of de NWB Bank. Voor 2020 wordt een bedrag van € 500.000,= gedoteerd. Vanaf 2021 wordt er in overeenstemming met het bestuursakkoord jaarlijkse € 1 miljoen
gedoteerd. Jaarlijks legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan het algemeen bestuur over de besteding van de innovatiemiddelen. Het dagelijks bestuur beoordeelt
jaarlijks de voortgang van het Innovatiefonds en geeft op basis van een voorstel van de portefeuillehouder sturing aan de jaarlijkse programmering van innovatieinitiatieven.
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6

Financiën
Deze financiële paragraaf is ingericht naar de drie raderen die de basis vormen voor een duurzaam financieel beleid. Onder ‘duurzaam financieel beleid’ verstaan wij: ‘Het
verrichten van (wettelijke) taken en opgaven bij een structureel sluitende exploitatiebegroting, een bestendig investeringsvolume met een aanvaardbare schuldpositie, tegen
een maatschappelijk aanvaardbare lastendruk voor huishoudens en bedrijven en voldoende reserves in relatie tot het risicoprofiel, waarbij dit wordt beschouwd over een
periode van tien jaar.’
In paragraaf 6.1 gaat het over de taken en de extra middelen die hiervoor nodig zijn. Hierbij zijn de middelen onderscheiden naar: investeringslasten en exploitatielasten
In paragraaf 6.2 zijn de waterschapsbelastingen uitgewerkt die nodig zijn om de taken te kunnen bekostigen, inclusief de uitwerking die dit heeft op de lastendruk voor
huishoudens en bedrijven.
In paragraaf 6.3 is de financiële positie uitgewerkt voor met name de ontwikkeling schuldpositie en het eigen vermogen.
In paragraaf 6.4 is een eerste inschatting gegeven van de financiële effecten op de belastingopbrengsten van de Coronacrisis.
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6.1 Taken en middelen
In deze paragraaf 6.1 is voor de taken en opgaven uit het bestuursakkoord uitgewerkt welke middelen dit vergt. Zowel voor de investeringslasten als exploitatielasten vergt
dit extra middelen.

Netto-investeringen
In het bestuursakkoord is de verwachting uitgesproken dat het financieel beleidskader tot en met 2023 voldoende dekkend zou zijn voor de ambities uit het
bestuursakkoord (waarbij het investeringskader reeds met € 17,5 miljoen was opgehoogd t/m 2023). Nu de financiële uitwerking van de ambities heeft plaatsgevonden en
uiterst kritisch naar de investeringen is gekeken, blijkt het financiële kader niet toereikend. Dat vraagt om een verruiming van het financiële kader voor investeringen deze
bestuursperiode met € 32 miljoen. Die € 32 miljoen is nodig om de komende jaren het beheer verder op orde te brengen en de KRW-opgave te realiseren, zowel voor KRW
herinrichting in 2027 als KRW stoffen in 2032.
In de onderstaande grafiek is voor de komende 10 jaren het benodigde bedrag aan netto-investeringen weergegeven. Hierin is de extra benodigde € 32 miljoen verwerkt.
Dit is geïnventariseerd voor een periode van 15 jaar. Daarmee wordt een goed beeld gekregen van hetgeen nodig is om de KRW opgave te realiseren en voor de grote
investeringen in renovaties van de rwzi’s.
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Toelichting op de grafiek:
 In 2020 en 2021 zijn de jaarschijven voor het investeringskader hoger dan latere jaren door bestedingen Energiefabriek en zonnepanelenvelden.
 Tot en met 2035 is met de impuls van € 32 miljoen voor investeringen (in de periode 2021-2023) het investeringskader toereikend. Vanaf 2024 is de benodigde
investeringsomvang tijdelijk nog wel hoger dan het beschikbare investeringskader, maar over de hele periode is voldoende beschikbaar, omdat vanaf 2032 de gehele
KRW opgave is afgerond, dat laatste zoveel mogelijk gekoppeld aan de renovaties van de rwzi’s die tot 2032 voorzien worden. Tevens wordt verwacht dat door het slim
programmeren en het benutten van subsidiemogelijkheden de matching tussen benodigd en beschikbaar kader verder geoptimaliseerd kan worden.
 Vanaf 2024 stabiliseert het jaarlijkse investeringskader zich op circa € 42 miljoen, waardoor een meer bestendig investeringsvolume wordt verkregen zoals wordt
nagestreefd met het duurzaam financieel beleid. Daarna neemt het investeringskader jaarlijks met circa € 1 miljoen toe naar uiteindelijk € 49,5 miljoen in 2030,
vanwege de jaarlijkse indexering.
 De grafiek geeft het investeringskader weer van de hele organisatie, dus van alle drie programma’s die we binnen de organisatie onderscheiden. Ten opzichte van het
huidige investeringskader in 2020 heeft tussen de programma’s een verschuiving plaatsgevonden van het investeringskader watersysteem naar waterketen van circa
€ 6,5 miljoen per jaar (vanaf 2024). Met deze verschuiving worden de beschikbare investeringsmiddelen in de toekomst beter op de investeringsbehoefte van de
programma’s afgestemd. Het effect hiervan is dat de kosten (kapitaallasten) op langere termijn (na 2024) voor de kostendrager 'zuiveringsbeheer' toenemen en
dezelfde kosten voor de kostendrager ' watersysteembeheer' afnemen.
Het effect van de verruiming van het investeringskader leidt tot aanpassing van de kosten in de begroting:
 extra rente en afschrijving, oplopend tot circa € 2,4 miljoen vanaf 2024;
 hogere schuldpositie van € 32 miljoen door aan te trekken leningen ter financiering van de extra investeringen.

Exploitatielasten
In het bestuursakkoord zijn ook opgaven/ambities opgenomen die gevolgen hebben voor de exploitatiebegroting. Er is een uitwerking gemaakt van de opgaven uit het
bestuursakkoord voor assetmanagement, ICT en digitale transformatie, participatiebanen, omgevingswet, vergroeningsstrategie en educatie. Dat leidt tot een extra
behoefte aan middelen van € 1,7 miljoen (zie voor een specificatie de subparagraaf 'incidentele baten en lasten'). Voor deze opgaven wordt nog beleid opgesteld dat aan u
wordt voorgelegd.
Daarnaast zijn voor de meerjarenverkenning de autonome ontwikkelingen in beeld gebracht. Dat leidt tot een extra bedrag van € 0,7 miljoen. Dat betreft een nadeel op de
belastingopbrengsten, een nadeel op energiebelasting, een nadeel op een voorziening waarin moet worden bijgestort en een voordeel op rentekosten (zie voor een
specificatie de subparagraaf 'incidentele baten en lasten').
Het effect van de extra investeringsopgaven en extra exploitatieopgaven is in tabel 2 opgenomen. Zowel de toename van de lasten als de dekking die wordt voorgesteld, is
in het overzicht per jaar van 2021 tot en met 2024 aangegeven.
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Overzicht extra lasten en dekking per jaar 2021-2024
Samenvattend overzicht lasten en baten
(bedragen x € 1.000)
2021

2022

2023

2024

100

1.200

2.100

2.400

Ambities overige opgaven

1.300

1.700

1.700

1.450

Autonome ontwikkelingen

700

700

700

700

2.100

3.600

4.500

4.550

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Inzet extra tariefsegalisatie

-600

-1.300

-1.300

-650

Inzet voordeel rente

-350

-500

-600

-700

Lastendrukstijging vast op 3,4%

-140

-420

-840

-1.400

-2.090

-3.220

-3.740

-3.750

10

380

760

800

Extra kapitaallasten

Subtotaal lasten
dekking:
Inzet extra dividend nwb

Subtotaal baten
Verschil lasten-baten (= extra taakstelling)

Zoals uit de voorgaande tabel blijkt nemen de totale exploitatielasten in 2024 met structureel € 4,5 miljoen toe.
Als dekking wordt voorgesteld:
 inzet extra dividend van de NWB. Naar verwachting is de dividenduitkering van de NWB over 2019 fors hoger dan verwacht en zal ook hoger blijven, zodat op basis van
een voorzichtige inschatting structureel € 1 miljoen extra kan worden ingezet. In het bestuursakkoord werd er vanuit gegaan dat eventuele extra dividendopbrengsten
voor verbetering van de schuldpositie zou worden gebruikt. Nu wordt het voor de exploitatie ingezet om zo de lastendruk gematigd te houden;
 extra inzet van gemiddeld € 0,9 miljoen uit de tariefegalisatiereserves. Dat kan als gevolg van het positieve jaarrekeningresultaat over 2019 en nog een surplus aan
ruimte binnen de bestemmingsreserve tariefegalisatie zuiveren;
 een oplopend rentevoordeel van gemiddeld € 0,5 miljoen, vanwege de gunstige rente-ontwikkelingen lange termijn financieringen op de kapitaalmarkt;
 de lastendrukstijging te fixeren op 3,4% t/m 2024. Dit geeft een cumulatieve extra opbrengst in 2024 van € 1,4 miljoen.
Er resteert na bovenstaand dekkingsvoorstel nog een tekort van € 0,8 miljoen vanaf 2024 dat als extra taakstelling wordt meegenomen naast de taakstelling uit het
bestuursakkoord. De totale taakstelling bedraagt dan € 1 miljoen in 2021, oplopend tot € 2,9 miljoen in 2022, en € 4,8 miljoen vanaf 2023. In de begroting van 2021 zal
incidenteel invulling worden gegeven aan de eerste miljoen van de taakstelling door verlaging van concrete budgetten met € 1 miljoen. In het najaar van 2020 wordt een
proces opgestart dat leidt tot structurele invulling van de totale taakstelling van € 4,8 miljoen. De structurele verwerking vindt dan plaats in de begroting 2022.
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In de onderstaande tabel is de raming voor de totale exploitatielasten opgenomen voor de komende tien jaren. Dit is inclusief de extra exploitatielasten zoals die hiervoor
zijn beschreven.
Exploitatielasten
(bedragen in miljoenen euro's)
JR 2019

B 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Personeelslasten

43,7

45,5

46,9

48,6

50,3

52,0

53,9

55,8

57,7

59,8

61,9

64,0

Externe kosten en overig

53,5

57,7

59,0

59,5

58,6

59,4

60,7

62,1

63,8

64,9

66,4

67,9

Kapitaallasten

38,3

40,5

43,0

45,7

47,1

48,8

50,3

51,7

52,2

52,2

54,4

56,8

135,5

143,7

148,9

153,8

156,0

160,2

164,9

169,6

173,7

176,9

182,7

188,7

Totale exploitatielasten

In onderstaande grafiek zijn de totale exploitatielasten weergegeven, maar dan in de onderlinge verhouding tussen: kapitaallasten, personeelslasten en externe kosten en
overig. Uit de grafiek blijkt dat het aandeel van de kapitaallasten in de totale exploitatielasten geleidelijk oploopt van 28% in de begroting 2020, naar 29% in 2021 en daarna
op een constant niveau van 30% blijft. Hoe hoger het aandeel kapitaallasten in het totaal van de exploitatielasten is, des te minder flexibel is de organisatie om financieel
om te buigen. Het streven is om het aandeel kapitaallasten in de totale exploitatielasten niet hoger te laten zijn dan 30%.
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Parameters 2019-2030
Als gevolg van de relatief hoge investeringen in met name de periode 2020-2022 stijgen de kapitaallasten de eerste jaren jaarlijks met ruim 6% en daarna afvlakkend naar
ruim 3%. In 2028 is er een eenmalig lagere stijging van de kapitaallasten, aangezien het jaar daarvoor in de planning relatief weinig projecten gereed komen.
De raming inflatiecorrectie (als gemiddelde van de stijging personeelslasten en overige kosten) ligt op een constant niveau van 2,9%.

Incidentele baten en lasten
Van de ambities/overige opgaven kan de volgende specificatie worden gegeven voor de jaren 2021 t/m 2024.
Ambities/overige opgaven
(bedragen in duizenden euro’s)
Programma 1
·

Vergroeningsstrategie

Subtotaal programma 1

2021

2022

2023

2024

400

400

400

400

400

400

400
400
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Ambities/overige opgaven
(bedragen in duizenden euro’s)
Programma 2
·

Geen extra exploitatielasten

Subtotaal programma 2
Programma 3

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

2022

2023

2024

·

Assetmanagement 2021-2023

250

250

250

0

·

Digitale transformatie 2021-2024

300

300

300

300

·

Omgevingswet

250

250

250

250

·

Assetmanagement 2021-2024

75

75

75

75

·

Digitale transformatie 2022-2024

200

200

200

·

Participatiebanen 2022-2024

125

125

125

·

Educatie 2022-2024

75

75

75

875

1.270

1.270

1.020

1.275

1.670

1.670

1.420

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

2022

2023

2024

Subtotaal programma 3
Totaal ambities/overige opgaven

Van de autonome ontwikkelingen kan de volgende specificatie worden gegeven voor de jaren 2021 t/m 2024.
Autonome ontwikkelingen
(bedragen in duizenden euro’s)
Programma 1
·

Geen extra exploitatielasten

Subtotaal programma 1
Programma 2
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Autonome ontwikkelingen
(bedragen in duizenden euro’s)
·

Hogere energiebelasting

410

410

410

410

410

410

410

410

2021

2022

2023

2024

148

148

148

148

148

148

148

148

Centrale posten

2021

2022

2023

2024

·

Rentevoordelen

-326

-326

-326

-326

·

Lagere belastinggrondslagen

465

465

465

465

Subtotaal programma 3

139

139

139

139

Totaal autonome ontwikkelingen

697

697

697

697

Subtotaal programma 2
Programma 3
·

Hogere voorziening bestuur

Subtotaal programma 3
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6.2 Belastingen
In deze paragraaf zijn de waterschapsbelastingen uitgewerkt die nodig zijn om de taken te kunnen bekostigen.
De geraamde exploitatielasten (zie paragraaf 6.1) worden onderverdeeld naar: (i) de netto-kosten watersysteembeheer en (ii) de netto-kosten zuiveringsbeheer (beide:
inclusief de lasten voor oninbare belastingen en kwijtscheldingen). Vervolgens worden hierop in mindering gebracht de (tijdelijke) inzet van de bestemmingsreserves
tariefsegalisatie. Dit betreffen:
a. de inzet vanuit de bestemmingsreserves dividend-uitkeringen Nederlandse WaterschapsBank (NWB) en Nieuwater. Als beleid hiervoor is vastgelegd dat van de
beschikbare reserves jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor innovatie, terwijl de resterende beschikbare middelen over een periode van vier jaar worden
ingezet voor matiging van de lastendruk. Eind 2020 is voorzien dat er € 10,2 miljoen beschikbaar is in de reserves dividend-uitkeringen NWB en Nieuwater. Hiervan wordt in
2021 een bedrag van € 1 miljoen onttrokken voor innovatie, zodat er € 9,2 miljoen beschikbaar is voor matiging lastendruk. Dit bedrag uitgesmeerd over vier jaar geeft een
jaarlijkse onttrekking van in totaal € 2,3 miljoen (waarvan € 1,2 miljoen voor watersysteembeheer en € 1,2 miljoen voor zuiveringsbeheer (zie onderstaande tabel);
b. de reguliere inzet van de bestemmingsreserves tariefsegalisatie. Als beleid hiervoor is vastgelegd dat dit een tijdelijke inzet betreft, waarbij aan het eind van de vierjarige
begrotingsperiode (dat is in de begroting 2021 het jaar 2024) geen onttrekking meer plaatsvindt, zodat er sprake is van een structureel sluitende begroting. Voor de
bestemmingsreserves tariefsegalisatie geldt tevens als beleid dat aan het eind van de vierjarige begrotingsperiode minimaal nog 20% van deze reserves overblijft. Dit is een
risicobuffer om in een volgende begroting te kunnen inzetten.
Netto-belastingopbrengsten
(bedragen in miljoenen euro's)
JR 2019

B 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Netto-kosten watersysteembeheer

70,7

70,6

73,9

76,9

77,9

79,7

81,5

83,7

85,2

87,3

90,0

92,9

Inzet tariefsegalisatie dividenden

-0,2

-0,4

-1,2

-1,2

-1,3

-1,4

-1,4

-1,4

-1,4

-1,5

-1,5

-1,5

Inzet tariefsegalisatie regulier

-1,8

-0,1

-1,3

-2,0

-0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Watersysteembeheer

68,7

70,1

71,4

73,7

75,8

78,3

80,1

82,3

83,8

85,8

88,5

91,4

Netto-kosten zuiveringsbeheer

58,8

58,7

62,2

64,9

66,8

68,5

71,2

73,8

76,3

77,6

80,5

83,8

Inzet tariefsegalisatie dividenden

-0,2

-0,4

-1,2

-1,2

-1,3

-1,4

-1,4

-1,4

-1,4

-1,5

-1,5

-1,5

Inzet tariefsegalisatie regulier

-3,2

-2,2

-2,5

-2,0

-0,6

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Zuiveringsbeheer

55,4

56,2

58,5

61,7

64,9

67,3

69,8

72,4

74,9

76,1

79,0

82,3

124,1

126,3

129,9

135,4

140,7

145,6

149,9

154,7

158,7

161,9

167,5

173,7

Totaal
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Lastendrukstijging
Onderdeel van het dekkingsvoorstel is het vastzetten van de lastendrukstijging op 3,4% voor deze bestuursperiode. Dat is een afwijking ten opzichte van het
bestuursakkoord. In het bestuursakkoord is de financiële ambitie benoemd om de lastendruk deze bestuursperiode te laten dalen met 0,1% per jaar. Van 3,4%
lastendrukstijging in 2020 tot 3,0% in 2024. Vanaf 2025 bedraagt de lastendrukstijging in de blauwgroene koers 3,0%. In 2028 is de lastendruk eenmalig lager t.o.v.
voorgaande jaren vanwege de relatief lage raming voor de kapitaallasten.
Om op een jaarlijks gelijke gemiddelde lastendruk uit te komen, zullen ook de bovenliggende netto-kosten een gelijkmatig patroon moeten laten zien. Aangezien deze
netto-kosten soms een grillig patroon kennen (met name door de ontwikkeling van de kapitaallasten), zullen deze alsnog gelijkmatig dienen te worden gemaakt. Dit kan
worden bereikt door hiervoor jaarlijkse een specifieke hoeveelheid in te zetten van de beschikbare bestemmingsreserves tariefsegalisatie en indien dit niet voldoende is zal
er extra bespaard moeten worden.

Ogenschijnlijk lijken de eenpersoonshuishoudens en agrarische bedrijven procentueel meer te betalen dan de andere categorieën (het zogeheten ‘’mandjes’’ concept).
Echter, in deze percentages zit een korting verdisconteerd vanwege de toegepaste gedifferentieerde inzet van de reserve tariefegalisatie watersysteembeheer (tijdelijk ten
gunste van de tarieven: ingezetenen, ongebouwd en natuur en ten laste van het tarief gebouwd). In de onderstaande tabel is aangegeven welke bedragen gemoeid zijn met
de gedifferentieerde inzet van de reserve tariefegalisatie watersysteembeheer.
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Deze gedifferentieerde inzet van reserves is nodig omdat het gehanteerde beleid voor de meerjarige lastendrukontwikkeling uit de vorige bestuursperiode voor de
individuele begrotingsjaren tot een andere kostentoedeling leidt dan bestuurlijk is afgesproken. Om uiteindelijk op de bestuurlijk afgesproken kostentoedeling te komen, is
in de begroting 2020-2023 een inhaalslag (nog los van de inflatiestijging) noodzakelijk op de tarieven ‘ingezetenen’ (met + 6%) en ‘ongebouwd’/ ’natuur’ (met + 4%). Daarbij
speelt ook de uitspraak in het Wegenarrest van de Hoge Raad dat bermen (als onverhard deel van wegen) niet meer als ‘wegen’ (met dubbel tarief) mogen worden
omgeslagen, maar als ‘ongebouwd’ (tegen het normale tarief). Alleen hierdoor stijgt het tarief ongebouwd met nog eens + 4% extra in 2020. Deze extra tariefstijging
‘ongebouwd’ als gevolg van het Wegenarrest speelt in meer of mindere mate bij alle waterschappen in Nederland. In totaal is er dus voor het tarief ‘ongebouwd’ een effect
van + 8%.
Aangezien deze extra tariefstijgingen voor één jaar niet realistisch zijn, is in de programmabegroting 2020-2023 besloten om ook in de toekomstige jaren nog gebruik te maken
van het instrument van de gedifferentieerde inzet van bestemmingsreserve tariefsegalisatie watersysteembeheer. Hiermee kan de noodzakelijke inhaalslag over de komende
vier begrotingsjaren worden uitgesmeerd en zal het tarief ingezetenen de komende vier jaar 1,5% en voor ongebouwd/natuur 2,0% hoger moeten zijn.
Tot slot kan het tarief gebouwd relatief fors worden verlaagd omdat hiervoor een omgekeerde inhaalslag geldt en daarnaast is er sprake van een relatief forse stijging van de
WOZ-waarde t.o.v. het vorige begrotingsjaar.
In de onderstaande tabel is aangegeven welke bedragen gemoeid zijn met de gedifferentieerde inzet van de bestemmingsreserve tariefsegalisatie:
Gedifferentieerde inzet van bestemmingsreserve tariefsegalisatie watersysteembeheer
(bedragen in duizenden euro’s)
·

ingezetenen

·

gebouwd

·

ongebouwd

·

natuur

Totaal

B 2020

2021

2022

2023

-1.250

-900

-550

0

1.929

1.390

816

0

-670

-485

-265

0

-9

-5

-1

0

0

0

0

0

In de begroting 2020 is aangegeven dat zonder deze gedifferentieerde inzet een eenpersoonshuishouden in 2020 eigenlijk 3% extra lastendrukstijging moest hebben en een
agrarisch bedrijf 7,0% extra lastendrukstijging (bovenop de gewogen gemiddelde lastendruk van 3,4%). De meeste andere waterschappen hebben de tarieven in de
begroting 2020 wel ten volle aangepast. Vechtstromen heeft de keuze gemaakt om deze verhoging over de vier jaren 2020-2023 uit te smeren. Dus, dat verklaart dat de
komende drie jaren de eenpersoonshuishoudens circa 0,8% hogere lastendruk hebben dan het gemiddelde en de agrarische bedrijven circa 1,4% meer dan het gemiddelde.
Vanaf 2024 is de procentuele lastendrukstijging nagenoeg gelijk voor alle categorieën. Daarnaast is wettelijk voorgeschreven dat de kostentoedeling voor de tarieven
watersysteembeheer ten minste eens in de vijf jaar dient te worden herijkt. In de begroting 2017 was de laatste herijking, zodat in de begroting 2022 de volgende herijking
van de kostentoedeling zal plaatsvinden. Afhankelijk van de uitkomsten van de herijking is het mogelijk dat er verschuivingen in de procentuele lastendrukstijging tussen de
categorieën ontstaan.
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6.3 Financiële positie

In deze paragraaf is de financiële positie uitgewerkt voor met name de ontwikkeling schuldpositie en het eigen vermogen. Aangezien de financiële positie het best kan
worden geïnterpreteerd vanuit een langjarige context worden de gegevens in deze paragraaf steeds vanaf de jaarrekening 2014 weergegeven (dit is het startjaar van
waterschap Vechtstromen).
Schuldpositie 2014-2030 (in miljoenen euro's)
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de schuldpositie weergeven. Deze netto-schuld is de optelsom van de volgende balansposten: langlopende schulden en de
vlottende passiva gesaldeerd met de vlottende activa.
* In de Begroting 2019-2022 (vorige bestuursakkoord) was nog sprake van een geleidelijke daling van de schuldpositie naar € 450 miljoen eind 2028.
* In de Begroting 2020-2023 (huidige bestuursakkoord) is eerst sprake van een lichte stabilisatie van de schuldpositie naar € 486 miljoen in 2023, maar daarna stijgt de
schuldpositie naar € 520 miljoen eind 2029. Dit wordt veroorzaakt door een structurele verhoging van het investeringskader met netto jaarlijks € 5 miljoen en vanaf 2021
worden de investeringen geïndexeerd voor inflatie.
* In deze MJV 2021-2030 is sprake van een stijging van de schuldpositie naar € 516 miljoen in 2023 en daarna verder oplopend naar uiteindelijk € 540 miljoen eind 2030. Dit
wordt veroorzaakt door een eenmalige verhoging van het investeringskader met € 32 miljoen in de jaren 2021 t/m 2023. Aangezien hier vanaf 2022 t/m 2030 ook extra
afschrijvingslasten tegenover staan (cumulatief € 12 miljoen), stijgt de schuldpositie eind 2030 niet met € 32 miljoen, maar per saldo met € 20 miljoen t.o.v. de vorige
begroting 2020-2029.
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Relatieve schuldpositie 2014-2030 (in % tov belastingen)
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de relatieve schuldpositie weergeven. Hierin wordt de schuld uitgedrukt in een percentage van de jaarlijkse
belastingontvangsten.
* In de Begroting 2019-2022 (vorige bestuursakkoord) was nog sprake van een geleidelijke daling van de relatieve schuldpositie van 377% in 2019 naar 276% eind 2028.
* In de Begroting 2020-2023 (huidige bestuursakkoord) is eerst sprake van een stijging van de relatieve schuldpositie naar 379% in 2020, waarna deze geleidelijk daalt naar
324% in 2029.
* In deze MJV 2021-2030 is sprake van een stijging van de relatieve schuldpositie van 388% in 2021 en daarna daalt dit naar 312% in 2030. Dit is in relatieve zin lager dan in
de huidige begroting 2020-2023 vanwege de hogere belastinginkomsten als gevolg van het fixeren van de lastendruk op 3,4% t/m 2024.
Het streven is om op de lange termijn tot stabilisatie en zo mogelijk tot afname van de relatieve schuldpositie te komen tot 300% (t.o.v. de totale belastingopbrengsten).
Hiervoor wordt in deze bestuursperiode activa- en dividendbeleid uitgewerkt.

EMU-saldo
In de onderstaande tabel is het zogeheten EMU-saldo weergegeven. Het EMU-saldo is het totaal van de inkomsten minus de uitgaven van de Rijksoverheid, sociale fondsen
en decentrale overheden (waaronder de waterschappen). In het zogenoemde Stabiliteits- en Groeipact is per EU-lidstaat een EMU-tekort afgesproken van maximaal 3% van
het bruto binnenlands product. De ruimte voor de sector waterschappen hierin is: 0,05%. Voor waterschap Vechtstromen leidt dit tot een referentiewaarde van € 18,3
miljoen in 2020. Uit de hiernavolgende tabel blijkt voor 2020 een EMU-tekort van € 32,5 miljoen en voor 2021 is dit € 27,2 miljoen. Hiermee wordt dus alleen voor de jaren
2020 en 2021 de referentiewaarde overschreden. Op basis van de huidige inzichten zullen vanaf 2022/2023 de EMU-tekorten sterk teruglopen en weer binnen de
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referentiewaarde passen. In de jaren 2028 t/m 2030 loopt het EMU-tekort weer op naar jaarlijks ruim € 6 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het jaarlijkse
investeringskader hoger is dan de hier tegenover staande jaarlijkse afschrijvingslasten (die berekend zijn conform het vigerende activabeleid).
Het EMU-tekort is tevens de graadmeter voor de jaarlijkse mutatie van de absolute schuld van het waterschap. In absolute zin is sprake van een steeds verder oplopende
schuld, terwijl in relatieve zin (schuld t.o.v. belastingopbrengsten) sprake is van een dalende schuldpositie (zie hiervoor).
EMU-saldo
(bedragen in miljoenen euro's)
JR 2019

B 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

-45,3

-59,1

-57,7

-45,4

-37,3

-41,7

-42,9

-44,1

-45,4

-46,7

-48,1

-49,5

29,8

33,9

34,2

36,7

37,8

39,5

40,5

41,5

41,3

40,6

41,7

43,0

0,7

-5,7

-3,2

-3,5

-1,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,2

-1,6

-0,5

-0,3

-0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

EMU-saldo

-15,0

-32,5

-27,2

-12,5

-0,8

-1,8

-2,4

-2,6

-4,1

-6,1

-6,4

-6,5

Referentiewaarde

-17,7

-18,3

-18,8

-19,4

-20

-20,6

-21,2

-21,9

-22,5

-23,2

-23,9

-24,6

2,7

-14,2

-8,4

6,9

19,2

18,8

18,8

19,3

18,4

17,1

17,5

18,1

Netto-investeringen
Afschrijvingen
Mutaties reserves
Mutaties voorzieningen

Verschil EMU-saldo en Referentiewaarde

Ontwikkeling reserves
In de onderstaande grafiek is het verloop van de totale reserves van waterschap Vechtstromen aangegeven.
* In de periode 2014 t/m 2017 zijn de reserves met per saldo € 18 miljoen afgenomen, onder andere vanwege:
(i) de inzet ten behoeve van het ingroeipad transitiekosten vanwege de fusie tot waterschap Vechtstromen (€ 10 miljoen);
(ii) het in 2015 eenmalig ten laste van de reserves afboeken van de voorheen jaarlijks geactiveerde bouwrente van circa € 2 miljoen;
(iii) het in 2016 eenmalig ten laste van de reserves afboeken van het in de exploitatie opnemen van de jaarlijkse bijdrage aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma
(HWBP) van circa € 8 miljoen;
* In de periode 2017 t/m 2019 is sprake geweest van een per saldo stabilisatie van de totale reservepositie.
* In de periode 2020 t/m 2022 nemen de reserves naar verwachting met € 12,5 miljoen af, met name door de inzet van de bestemmingsreserves tariefsegalisatie, zodat de
lastendruk kan worden gematigd.
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In de onderstaande grafiek is het totale 'Eigen vermogen' (= totale reserves) van het waterschap weergegeven als percentage van het balanstotaal.

In de periode 2014 tot en met 2016 is het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal afgenomen van 11,0% naar 8,4% vanwege de inzet ten behoeve van het
ingroeipad transitiekosten in verband met de fusie en vanwege twee eenmalige afboekingen ten laste van de reserves (zie hiervoor de toelichting bij grafiek verloop
totaal reserves).

In de periode 2017 tot en met 2019 is het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal gestabiliseerd op 7,4%. De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves
tariefsegalisatie (zoals deze elk jaar in de begroting geraamd waren) werden in deze periode gecompenseerd door positieve jaarrekeningresultaten.

In de periode 2020 tot en met 2023 daalt het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal van 5,8% naar 4,3%. Dit komt met name omdat jaarlijks nog een deel
van de bestemmingsreserves tariefsegalisatie wordt ingezet (terwijl er vooralsnog op voorhand niet van positieve jaarrekeningresultaten wordt uitgegaan).

Vanaf 2024 zal op basis van de huidige inzichten het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal een constant beeld laten zien (circa 4,3%). Er vindt dan alleen
nog tariefsegalisatie plaats door middel van het (via een opbouwsysteem) aanwenden van dividend van de NWB Bank en Nieuwater. Zie ook de tabel Nettobelastingopbrengsten in paragraaf 6.2.
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Weerstandsvermogen
In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het weerstandsvermogen weergegeven. Het ‘weerstandsvermogen’ is het vermogen van het waterschap om (financiële)
tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit van het waterschap in gevaar komt. Dit wordt als factor berekend door de eerder geïnventariseerde risico’s te delen
door de weerstandscapaciteit (= algemene reserves en de post onvoorzien).
* In de periode 2014 t/m 2017 daalde het totale weerstandsvermogen van 1,7 naar 1,1. Deze daling komt met name omdat de geïnventariseerde risico's steeds hoger
bleken te zijn.
* Vanaf 2019 stabiliseert het totale weerstandsvermogen zich op een factor van 1,2.
Dit past binnen het bestuurlijk vastgestelde beleid voor het weerstandsvermogen waarbij deze zich dient te bevinden tussen de 1,0 en 1,4.
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6.4 Risico's Coronacrisis
Het IMF voorspelt een wereldwijde economische crisis als gevolg van het coronavirus. Voor de eurozone is de prognose voor 2020 een krimp van 7,5%, waarbij Nederland
vooralsnog precies op dat gemiddelde uitkomt. Op basis van een eerste kwalitatieve inschatting van het GBLT op het mogelijke effect van de coronacrisis is door
Vechtstromen een eigen kwantitatieve inschatting gemaakt. De coronacrisis heeft vooral effect op de belastingopbrengsten van Vechtstromen. Anders dan bij gemeenten
zijn de uitgaven van het waterschap minder gevoelig voor de crisis; de projectuitvoering gaat wel door.
Ondanks de grote onzekerheden is vanuit de behoefte aan een tijdig risicobesef gekeken naar de mogelijke doorwerking op de ramingen voor belastingopbrengsten,
kwijtscheldingen en oninbare belastingen. In zijn algemeenheid geldt dat lagere belastinggrondslagen zorgen voor hogere tarieven (dezelfde kosten worden over minder
belastingeenheden omgeslagen).
Met in achtneming van de onzekerheden kunnen de financiële effecten op de belastingopbrengsten als volgt worden ingeschat:
 voor de belastingen een verwachte teruggang van € 0,4 tot € 1,3 miljoen (met name ve’s bedrijven);
 voor de kwijtschelding een verwachte toename van € 0,6 miljoen tot € 1,1 miljoen (bij 10% tot 25% hogere kwijtschelding);
 voor oninbaar een verwachte toename van € 0,0 miljoen tot € 0,3 miljoen (bij 20% oninbaar van huidige totale uitstel van betalingen).
Op basis van deze inschattingen van het financiële effect van de coronacrisis lijkt een structurele tegenvaller van € 1,0 tot € 2,7 miljoen per jaar op een totaal aan
belastingopbrengsten van netto € 126 miljoen mogelijk. Dit komt overeen met 0,8% tot 2% van de belastingopbrengsten. Indien dit aan de orde is zal de gemiddelde
lastendruk ook circa 0,8% tot 2% per jaar hoger zijn dan hetgeen in de voorgaande paragrafen is berekend. De uiteindelijke hoogte hiervan is nog erg onzeker. Bij de
komende programmabegroting 2021-2024 bestaat hierover waarschijnlijk meer duidelijkheid. Het financiële effect zal, vooruitlopend op een structurele invulling, voor
begrotingsjaar 2021 incidenteel worden ingevuld.
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Bijlage: Afkortingen en bronvermeldingen

-

AB
AVG
BAW
BBP
BBVW
BIO
CISO
DAW
DB
DPRA
DSO
E&PA
FG
GPRW
HWBP
IPO
KRW
MJV
NAM
NWB
OOWS
PAS
PBB
PBL
PFAS
RES
RWZI
SDE
SGT
SNB
STOWA
VNG
VWvW
WKK
WNT

Algemeen Bestuur
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Bestuursakkoord Water
Bruto Binnenlands Product
Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen
Baseline Informatiebeveiliging Overheid
Chief Information Security Officer
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Dagelijks Bestuur
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
Digitale Stelsel Omgevingswet
Electro- en Procesautomatisering
Functionaris Gegevensbescherming
Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer
Hoogwaterbeschermingsprogramma
Interprovinciaal Overleg
Kaderrichtlijn Water
Meerjarenverkenning
Nederlandse Aardolie Maatschappij
Nederlandse Waterschapsbank
Omvang en Onderhoud Waterlopen
Programmatische Aanpak Stikstof
Persoonsgebonden Basis Budget
Planbureau voor de Leefomgeving
Poly- en Perfluoralkylstoffen
Regionale Energie Strategieën
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie
Service Group Twente
Slibverwerking Noord Brabant
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vereniging Werken voor de Waterschappen
Warmte Krachtkoppeling
Wet Normering Topinkomens
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WOZ
Waarde Onroerende Zaken
WNRA Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
WVS
Waterschap Vechtstromen
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