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1. Inleiding 
 

1.1. Doel en toelichting op de indeling 

 

Hierbij bieden wij u de Beleidsbegroting 2021 aan. Hiermee kunt u uw kaderstellende en 
sturende rol vervullen. De Beleidsbegroting 2021 is gebaseerd op de Voorjaarsnota 2021, 
waarin u het inhoudelijke en financiële kader heeft gegeven voor 2021.  
De Beleidsbegroting 2021 bevat de plannen voor het laatste jaar van WBP4, met een 
doorkijk naar de consequenties voor de gehele bestuursperiode 2020-2023. Dit 
meerjarenperspectief wordt echter beïnvloed door de ambities van het 
Waterbeheerprogramma 5 (2022-2027), waarover dit jaar de oordeelsvorming en in februari 
2021 de besluitvorming plaatsvindt. In de Voorjaarsnota 2022 zal een nieuw 
meerjarenperspectief gegeven worden inclusief de consequenties van het WBP5. 
 
De indeling van de Beleidsbegroting 2021 sluit aan bij de indeling van het Beleidsplan 
2019-2023, de Voorjaarsnota 2021 en de Beleidsbegroting 2020. 
Ook sluit de indeling aan bij de inhoud van de commissies, namelijk Watersysteem, 
Waterketen en Bestuur en Bedrijfsvoering. Daarnaast worden twee strategische 
onderwerpen uitgelicht, namelijk Leven-de-Dommel en Dienstverlening-Waterpartner. Deze 
indeling bevordert de sturing van de organisatie en de verantwoording naar het bestuur. 
 

1.2. Positie in totaal beleids- en financieel kader 

 

Het waterschap heeft – als functionele overheidsorganisatie -  te maken met de uitvoering 
van beleid en kaders vanuit Europa, Rijk en provincie. Voorbeelden zijn de Kaderrichtlijn 
Water (KRW), Natura2000, Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), Bestuursakkoord 
Water (BAW), het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) en Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 
(onderdeel van het  Deltaprogramma). De doorvertaling van dit alles is als 
inspanningsverplichting opgenomen in het huidige Waterbeheerplan voor de periode 2016-
2021 (WBP4). 
 
Aandachtspunten voor 2021 zijn de besluitvorming voor het Waterbeheerprogramma 2022-
2027 (WBP5) en de ambitie voor de Watertransitie, de samenwerking met de omgeving 
zoals voor Leven-de-Dommel, stikstofaanpak en bestrijding van de droogte, het 
Klimaatakkoord en klimaatadaptatie, Omgevingswet, cybersecurity en digitale veiligheid en 
de besluitvorming vanuit de Stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel. 
  
Uitgangspunt blijft het Beleidsplan 2019-2023 dat een totaalbeeld geeft van de koers in de 
periode 2019-2023. Deze vloeit voort uit de wettelijke verplichtingen van het waterschap én 
het Bestuursprogramma voor de periode 2019-2023: “Bruggen bouwen met water voor nu 
en later. Een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem dat goed is voor inwoners, 
bedrijven, landbouw en natuur” (hierna genoemd Bestuursprogramma)1. Dit 
Bestuursprogramma heeft als speerpunten benoemd: 
1. Integrale aanpak 
2. Focus versterkt onze koers: 

a. Met en voor het gebied 
b. Omgaan met klimaatverandering 
c. Toekomstbestendige gebruik en beheer van (grond) watersysteem 
d. Het watersysteem verbindt landbouw, natuur en bebouwd gebied 
e. Schoon water voor iedereen 

3. Kostenbewust 

                                                           
1
 Algemeen Bestuur Waterschap De Dommel, 9 mei 2019 
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4. Duurzaam handelen 
5. Bestuurlijke vernieuwing 
De concretisering van dit Bestuursprogramma en de verwachte consequenties zijn 
opgenomen in deze Beleidsbegroting 2021 en ook de consequenties voor de 
tariefontwikkeling. 
 
Het Beleidsplan wordt ieder jaar geactualiseerd door middel van een Omgevingsscan en 
een Voorjaarsnota. Op basis hiervan wordt de Beleidsbegroting opgesteld.  
 

Het financieel kader voor de Beleidsbegroting 2021 is als volgt:  

 

Financieel kader  Voorjaarsnota 2021 Beleidsbegroting 2021 

Omslagrente  2,5% 2,5% 

Tarief voor activeren uren € 65 € 65 

Inflatiepercentage 2,0% in 2021 en verder 2,0 % 

Personeelskosten 2021: 2,5% CAO-stijging, naast 
reguliere periodieken. 

1,0% cao-stijging, naast reguliere 
periodieken. Standaard IKB met 
betere pensioenopbouw. 

 

 

1.3. Effect corona op de Beleidsbegroting 2021 

 
Het aantal besmettingen en de opgelegde maatregelen blijven onzeker en veranderen 
iedere dag, waardoor verwachtingen voor 2021 ook kunnen wijzigen. In zijn algemeenheid 
kunnen de volgende effecten van de corona-maatregelen voor Waterschap De Dommel 
worden aangegeven. 

1) Medewerkers zullen meer thuis blijven werken. Naast sociale en mentale gevolgen, 
zullen de kosten van onder andere dienstreizen en woonwerk verkeer, wagenpark, 
telefoonkosten en catering hierdoor dalen. Daar staan stijgende kosten voor ICT 
(zoals ondersteuning en laptops), thuiswerkvergoedingen en andere 
huisvestingsplannen tegenover. 

2) Ten aanzien van de belastingopbrengsten is er vooral een effect bij de 
zuiveringsheffing voor bedrijven, doordat het aantal vervuilingseenheden naar 
verwachting minder is. Vooralsnog verwachten we weinig effect op de WOZ-waarde 
of rentepercentage, al zal dit anders worden als corona en de economische 
gevolgen langere tijd aanhouden. 

3) Ook wat betreft het rentepercentage verwachten we weinig effect, al zal dit anders 
worden als corona en de economische gevolgen daarvan langere tijd aanhouden. 

4) Projecten in uitvoering en ook eigen dagelijkse werkzaamheden gaan voorlopig 
vrijwel volledig door. In de voorbereiding van projecten (denk bijv. aan 
informatiebijeenkomsten met de streek, inspraakavonden) en het opstarten van 
nieuwe exploitatie werkzaamheden, is er vertraging doordat er geen fysieke 
informatiebijeenkomsten gehouden kunnen worden en beroepsprocedures bij de 
rechtbank vertraagd zijn.  

5) Dienstverlening/Waterpartner is een voorbeeld van waar we vertraging oplopen, 
omdat intern overleg nodig is voor het verbeteren van klant- en zaakgericht werken. 
Hierdoor kunnen de resultaten van de eerste fase pas enkele maanden later worden 
opgeleverd. Dit geldt voor meerdere interne en bestuurlijke trajecten zoals 
onderhoud van zuiveringen maar ook WBP5, Biodiversiteit, MVO en 
Communicatievisie. Deze zijn pas in het najaar van 2020 gehouden in plaats van in 
het voorjaar. Dit werkt door in 2021.  

Bij de bestuursrapportages zullen we, net als alle voorgaande jaren, een doorkijk maken 
naar de effecten van corona op de prestaties en de verwachte financiële gevolgen. Deze 
doorkijk zullen we vertalen naar een actualisatie van jaarplanning (en meerjarenplanning bij 
de Voorjaarsnota) en de jaareindeverwachting. 
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Laten we hopen dat medewerkers en bestuurders van Waterschap De Dommel gezond 
blijven en dat ons werk voor het water in ons beheergebied door kan gaan. Door de 
genomen maatregelen op de zuiveringen, in het veld en op kantoor, dragen we daar 
allemaal aan bij. 
 

1.4. Transitiefonds 

 

Het jaar 2021 is in een aantal opzichten een overgangsjaar. Het laatste uitvoeringsjaar van 
de huidige planperiode en een voorbereidingsjaar voor het nieuwe Water Beheer 
Programma dat in februari 2021 door het algemeen bestuur wordt vastgesteld. Naar 
verwachting zal in het nieuwe WBP5 naast het voorkomen van wateroverlast en verbeteren 
van de waterkwaliteit, de droogteproblematiek een prominente rol krijgen. Het vinden van 
werkbare en betaalbare oplossingen voor watertekorten, voor droogteschade aan natuur en 
landbouw is niet eenvoudig. Dat vraagt om onderzoek, overleg met alle betrokkenen, inzet 
van gemeenten en provincie, innovatieve maatregelen, gebruik van gebiedskennis.  

Vanwege het grote belang van de droogteaanpak stelt het dagelijks bestuur daarom voor 
om al in 2021 te beginnen met voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het 
WBP5. Bij die voorbereidende werkzaamheden horen bijvoorbeeld 
gebiedsconserveringsplannen, uitvoeren van no-regretmaatregelen zoals water vasthouden 
in de A-watergangen en haarvaten, toevoegen van ‘winter’water, maken van actieplannen 
met betrokkenen in een gebied, afspraken met provincie en gemeenten over inzet en 
middelen, digitale innovaties op gebied van monitoren, meten en sturen. Door hiermee in 
2021 te starten kan het WBP5 in 2022 een vliegende start maken.  

Het dagelijks bestuur stelt voor om een transitiefonds in te stellen van 1 miljoen euro om in 
2021 voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van WBP5 mogelijk te maken. Dit 
fonds wordt gevormd uit het exploitatievoordeel ten opzichte van de Beleidsbegroting 2020, 
als dat bij de Jaarrekening in april 2021 daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Uit dit fonds 
kunnen in 2021 (en eventueel 2022) activiteiten en personele inzet ten behoeve van het 
WBP5 betaald worden. Het dagelijks bestuur stelt voor het algemeen bestuur bij de 
bestuursrapportages op de hoogte te stellen van de uitgaven uit dit fonds, zodat het 
Algemeen Bestuur zijn controlerende functie volledig kan vervullen. 

 

1.5. Agenda AB 2021, waarvan de punten worden opgenomen in de bestuurlijke 

agenda van het AB 

      

In 2020 is een splitsing gemaakt in de strategische agenda in het kader van de bestuurlijke 

vernieuwing. Enerzijds een strategische agenda van het AB waarvoor het AB zorgt voor de 

voorbereiding en een lijst met bestuurlijk prioritaire onderwerpen waarvoor het DB zorg 

draagt voor de voorbereiding van de besluitvorming in het AB. In onderstaande tabel zijn de 

onderwerpen opgenomen van de strategische agenda van het AB. Deze agenda is 

dynamisch en de actuele stand van zaken wordt in het AB besproken.  

 
Onderwerp/ 
Beleidsveld 

Product voor AB Begroting 2021  
Einddatum 

1 Klimaatadaptatie / droogte  

2 Samenwerking met onze omgeving (Omgevingswet)  
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2. Actieplan Leven-de-Dommel  
 

2.1. Doelen 

In 2016 en 2018 waren er perioden van extreme wateroverlast en extreme droogte. Samen met de 
streek onderzocht het waterschap hoe hiermee beter kan worden omgegaan. Dit heeft 
geresulteerd in het Actieplan Leven-de-Dommel. Een actualisatie van dit Actieplan – het Actieplan 
Leven-de-Dommel 1.1. -  is op 3 juli 2019 door het AB vastgesteld. De looptijd van het Actieplan 
Leven-de-Dommel 1.1. is gelijkgesteld aan die van de bestuursperiode. 

 

Nu er wederom sprake was van een zeer droge situatie in het voorjaar 2020 wordt er in overleg 
met de partners en streek gekeken welke inspanningen er ten aanzien van droogte en 
waterconservering er anders of sneller opgepakt kunnen worden. Dit kan consequenties hebben 
voor het programma. Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit zal leiden tot verschuivingen binnen het 
programma en nog niet tot een extra financiële vraag. In 2020 en 2021 zullen de consequenties 
concreet uitgewerkt worden.   

Integrale aanpak 

Wat de stresstesten van juni 2016 (wateroverlast) en de zomer van 2018 (droogte) duidelijk 
hebben gemaakt, is dat er in deze situaties van te veel en te weinig water nu alleen maar 
verliezers zijn. Zowel de landbouw, natuur als het bebouwde gebied hebben zowel in 2016 als in 
2018 in ons gebied veel schade ondervonden. Dat is een situatie die ongewenst is. Juist de voor 
Midden-Brabant zo karakteristieke verwevenheid tussen bebouwing, landbouw en natuur is de 
kans om slim te verbinden. Dit vereist een integrale aanpak van alle acties in dit actieplan. Het 
indelen in verschillende clusters van maatregelen helpt om overzicht te krijgen en prioriteiten te 
stellen, maar in alle gevallen is een integrale aanpak en afweging de basis van ons handelen in en 
met de streek. 

 

2.2. Prestaties 

Dit Actieplan Leven-de-Dommel bestaat uit zeven clusters van acties. 
 

De zeven clusters zijn in volgorde van prioriteit: 
1. Water vasthouden en slim sturen in het landelijk gebied: in het hoofdsysteem én in de 

haarvaten. 
2. Sponswerking bebouwd gebied vergroten: in de praktijk en in gemeentelijke plannen. 
3. Samen met gebiedspartners werken aan het juiste gebruik op de juiste plek: op 

perceelsniveau en beekniveau met onderhoud, beheer, projecten, beleid en innovatie. 
4. Risicogestuurd maaibeheer: concreet maaiplan opstellen voor elke watergang met een 

duidelijk doel, bijbehorende boodschap en advies aan derden. 
5. Onttrekkingen van grond- en oppervlaktewater (o.a. voor beregening): samen met 

gebiedspartners in het nieuwe verbrede strategisch (grond)wateroverleg het beleid en de 
communicatie verbeteren. 

6. Waterverdeling: onderzoek naar mogelijkheden voor keuzes en verbetering van de sturing 
van water in tijde van wateroverlast en droogte. 

7. Bodem als spons: versterken van de rol als aanjager van bodemverbeteringsprojecten. 
 

In de onderstaande tabel zijn de SMART doelen voor 2023 benoemd per cluster. 
In de kolom Beleidsbegroting 2021 staan de acties voor 2021 benoemd. 
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Cluster SMART Doel 2023 Beleidsbegroting 2021 

Water vasthouden en slim 
sturen in het landelijk gebied in 
het hoofdsysteem én in de 
haarvaten. 

Voor 100% van de A-watergangen 
is inzichtelijk hoe slim gestuurd 
kan worden d.m.v. combinatie van 
BOS, automatisering stuwen en 
inzet bestaande 
waterbergingsgebieden en in 10% 
van deze A-watergangen zijn één 
of meer maatregelen uitgevoerd. 

Plan van aanpak voor doorontwikkeling 
van handelingsperspectief droog/nat 
(steeds verder aanscherpen en 
onderliggende ‘knoppen’ ontwikkelen). 
 
O.b.v. evaluatie droogtemaatregelen 2020 
besluiten welke maatregelen structureel 
karakter geven. 
 
Vervolg van project Automatiseren van 
stuwen. 
 
Verbeteren tools (digitale transformatie) 
voor grondwater en via kaartmateriaal 
ontsluiten. 
 
Vervolg plaatsen stimuleren 
schotbalkstuwen.  
 
Start uitvoeren Plan voor water 
vasthouden in de B- en C watergangen. 
 
Opstart SIMMBA (Simpel Infiltreren Met 
Meervoudige Berging & Afvoerregulering): 
aanpassing schotbalk stuwen voor 
langzamer weglopen water 

Alle grondgebruikers met 
maatregelen in haarvaten hebben 
de mogelijkheid om vrijblijvend 
advies van het waterschap te 
krijgen hoe te handelen met 
weersextremen. 

De sponswerking van het landelijk 
gebied is aantoonbaar 
toegenomen. Met name in de 
haarvaten van het watersysteem 
door het uitvoeren van 
(waterconserverende) 
maatregelen die ook helpen om 
wateroverlast te beperken. 

Sponswerking bebouwd gebied 
vergroten: in de praktijk en in 
gemeentelijke plannen. 
 

In 70% van onze gemeenten zijn 
klimaatstresstesten vertaald in 
een klimaatagenda en verankerd 
in gemeentelijk beleid. 

Stresstesten 100% gereed. Vertaling naar 
klimaatagenda / uitvoeringsagenda via 
ambtelijk en bestuurlijk spoor stimuleren. 
 
 
Vervolg Subsidieregeling Klimaatbuffers 
en Grondwateraanvulling . 
2 klimaatbuffers in 2020 beschikt of  
ingericht totaal komt daarmee op 7.  
 
Inzet afkoppelverdubbelaar wordt 
gecontinueerd. 
Vervolg SIMMBA (Simpel Infiltreren met 
Meervoudige Berging & Afvoerregeling). 
 

In samenwerking met betrokken 
partijen zijn aan de randen van 
bebouwd gebied zeker 10 
klimaatbuffers ingericht waarmee 
overtollig stedelijk water kan 
infiltreren of worden gebruikt 
voor andere functies (en kan 
hiermee een oplossing zijn voor 
knelpuntlocatie zomerpiekbuien). 

Herstel grondwateraanvulling 
stedelijk gebied. Het oppervlak 
waarin (met bijdrage van het 
waterschap): 

 verhard oppervlak is 
afgekoppeld met een     
infiltratievoorziening 
van 15 mm berging, of:  

 ontharden verhard 
oppervlak naar 
halfontharding / groen 
met infiltratie. 
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Cluster SMART Doel Beleidsbegroting 2021 

Samen met gebiedspartners 
werken aan het juiste gebruik op 
de juiste plek: op perceelsniveau 
en beekniveau met onderhoud, 
beheer, projecten, beleid en 
innovatie. 

Alle kritische plekken in 
watersysteem  
(A-watergangen) zijn aangepakt / 
hebben een Plan van Aanpak 
waardoor het beekdal 
klimaatrobuuster is voor alle 
gebruikers. 

Kritische plekken zijn in beeld en getoetst 
met modellen. Start gemaakt met eerste 
plannen. 
 
Van de 100 knelpuntlocaties zijn 8 locaties 

in voorbereiding en uitvoering om daar 

klimaatbuffers aan te leggen. 

 

Daarnaast wordt voor 3 trajecten een 

apart plan uitgewerkt 

Er zijn zeker 8 klimaatbuffers in 
het landelijk gebied ingericht voor 
zowel opvang van extreem veel 
afvoer ter voorkoming van 
wateroverlast, als ook het 
optimaliseren van infiltratie ter 
voorkoming van droogte. 

25% van het aantal bekende 
knelpuntlocaties als gevolg van 
interactie afstromend hemelwater 
met oppervlaktewater tijdens 
zomerpiekbuien, hebben een plan 
van aanpak en worden opgepakt. 

Risicogestuurd maaibeheer: 
concreet opstellen voor elk 
watergang met een duidelijk 
doel, bijbehorende boodschap 
en advies aan derden. 

100% van de A-watergangen heeft 
een stuw- en maaibeheerplan dat 
naast het reguliere beheer 2 
aanvullende beheerscenario’s 
kent (droogte / overtollig water). 

Risicogestuurd maaibeheer is gestart, 
effecten zijn in beeld, dit wordt 
meegenomen als input voor het op te 
stellen maaibestek voor 2021. 
 
Voor gehele waterschap is er een 
handelingsperspectief te droog te nat. In 
2021 worden verdere verbeteringen 
doorgevoerd.  

Onttrekkingen van grond- en 
oppervlaktewatersysteem (o.a. 
beregening) samen met 
gebiedspartners in het nieuwe 
verbrede strategisch 
(grond)wateroverleg het beleid 
en de communicatie verbeteren. 

Er is beleid dat zich richt op 
maximaal infiltreren van 
regenwater naar het grondwater 
en het streven naar een efficiënt 
(grond)watergebruik en -
verdeling. 

Via breed bestuurlijk grondwateroverleg. 

Waterverdeling: onderzoek naar 
mogelijkheden voor keuzes en 
verbetering van de sturing van 
water in tijden van 
wateroverlast en droogte. 

We hebben inzicht voor een 
concreet gebied hoe een 
klimaatrobuust watersysteem er 
uit ziet, hoe het in samenhang 
(dagelijks) functioneert in 
perioden van te veel en te weinig 
water. Om daarmee invulling te 
kunnen geven aan de ruimtelijke 
opgaven waar wij als waterschap 
voor komen te staan samen met 
onze gemeenten, de provincie en 
de partners in de streek. 

Start winterwaterproject. 
Opstart met aantal pilotgebieden om in 
wintersituatie gebiedseigenwater vast te 
houden volgens methodiek 
‘motorkapoverleg’. 

Bodem als spons: versterken van 
de rol van aanjager 
bodemverbeteringsprojecten. 

Versterken van de rol van 
aanjager van 
bodemverbeteringsprojecten. 

Uitrol kennis naar groter oppervlakte. 
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2.3. Middelen (exploitatie en investeringen) 

 
Toelichting verschil Beleidsbegroting 2021 t.o.v. Voorjaarsnota 2021 

De raming conform de beleidsbegroting ligt in lijn met de Voorjaarsnota 2021. Een deel zal gedekt 

worden vanuit de Bestemmingsreserve Leven-de-Dommel die in 2019 gevormd is vanuit de 

resultaatbestemming. 

Investeringen 

 
Toelichting verschil Beleidsbegroting 2021 t.o.v. Voorjaarsnota 2021 en Beleidsplan 

Oorspronkelijk was voor acties met betrekking tot sponswerking € 1,5 mln. als investeringsuitgaven 

opgenomen in Leven-de-Dommel. De financiële middelen hiervoor zijn nu als exploitatielasten 

begroot. Daarnaast zijn middelen overgeheveld naar het investeringsprogramma Beleidsveld 

Watersysteem (ca. € 1,6 mln.), omdat maatregelen voor Leven-de-Dommel meegenomen worden 

in de daar reeds geplande projecten. De totale investeringsraming past binnen het kader dat door 

het AB is afgegeven op 19 april 2017. 

2.4. Kansen / risico’s en getroffen beheersmaatregelen 

 

Stedelijk gebied   

Dit moment draagt 25% van de neerslag in stedelijk gebied bij aan grondwateraanvulling. Stedelijk 

gebied vormt ±30% areaal van ons totaal beheergebied. Hier is nog heel veel winst te behalen. De 

inspanningen om gemeenten te faciliteren en stimuleren worden vervolgd. Het risico bestaat dat dit 

niet voldoende is om het percentage gemeenten te verhogen dat actief met een klimaatagenda of 

uitvoeringsplan bezig is.  

Vervolg Leven-de-Dommel 

Het programma Leven-de-Dommel loopt eind 2022 af en zal deels een vervolg krijgen in het WBP5 

en reguliere processen en werkzaamheden. Bij de Voorjaarsnota 2022 zal het gesprek met het AB 

plaatsvinden over de resterende periode, de financiën en de doorkijk daarna.   

Exploitatie Leven de Dommel  (bedragen * € 1.000)

Begroting           

2021

Voorjaarsnota 

2021

Begroting          

2020 na 

wijziging

Rekening          

2019

Lasten Rentelasten 10 4 0 0

Afschrijvingen 32 12 1 0

Goederen en diensten 2.364 2.217 1.153 632

2.407 2.233 1.154 632

Baten Opbrengsten van derden 25 0 0 0

Bijdragen 726 640 0 180

Subtotaal Baten 751 640 0 180

Totaal Nettolasten 1.655 1.593 1.154 452

Omschrijving

Subtotaal Lasten

Leven-de-Dommel (*€ 1.000)

Realisatie 

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024 e.v Totaal

Totaal VJN 

2021

Totaal 

Beleidsplan

Resultaten 2019-2023

Uitgaven € 254 € 360 € 4.212 € 5.341 € 0 € 0 € 10.167 € 11.012 € 13.082

Inkomsten -€ 223 € 163 -€ 600 € 0 € 0 € 0 -€ 660 -€ 223 -€ 210

Saldo € 31 € 523 € 3.612 € 5.341 € 0 € 0 € 9.507 € 10.789 € 12.872

Resultaten 2024 en verder

Uitgaven € 0 € 0 € 71 € 240 € 246 € 825 € 1.381 € 1.395 € 1.170

Inkomsten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Saldo € 0 € 0 € 71 € 240 € 246 € 825 € 1.381 € 1.395 € 1.170

Totaal per jaar € 31 € 523 € 3.683 € 5.581 € 246 € 825 € 10.888 € 12.185 € 14.042
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3. Dienstverlening - Waterpartner 
 

3.1. Doelen  

Het programma richt zich op de doelen die bereikt moeten worden in het kader van dienstverlening 
en die gericht zijn op de klant = partner. Met ‘klant’ bedoelen we in eerste instantie de externe 
klant, dat is ten slotte voor wie we het doen. We zien al onze gebruikers, dus alle inwoners, 
bedrijven, belangenorganisaties en samenwerkingspartners in ons gebied als klant. Om deze 
klanten goed van dienst te kunnen zijn is het noodzakelijk dat we intern goed samenwerken. Dit 
betekent dat medewerkers die niet direct klantcontact hebben ook een belangrijke bijdrage leveren 
aan een goede dienstverlening. Dit programma richt zich daarom op alle medewerkers van 
waterschap De Dommel en legt met name de focus op hoe wij ons gedragen richting onze klanten 
en daarmee een verandering in onze houding, gedrag en vaardigheden. 
 
In het programma werken we aan een aantal concrete ontwikkelpunten voor de organisatie. Deze 
hebben we verkend op basis van het door Twynstra en Gudde ontwikkelde 
programmasturingsmodel dat uitgaat van een bovenliggende strategische doelstelling en 
verbeterdoelen die noodzakelijk zijn om van situatie A naar B te komen. Die verbeterdoelen zijn 
vertaald in SMART-doelen en inspanningen. Hierbij hebben we de ambitie vertaald in de volgende 
percentages: 100% van de medewerkers weet of is zich bewust van de klantbehoefte etc. (bewust 
onbekwaam) en 70-80% van de medewerkers heeft de vaardigheden en past dit toe (bewust 
bekwaam).  
 
We zetten in op de volgende verbeterdoelen:  

 Beter identificeren en kennen van onze klanten; 

 Cultuur (houding en gedrag), de klant meer zien en behandelen als waterpartner; 

 Efficiëntere en effectievere informatie en communicatie;  

 Beter aanpassingsvermogen, blijven leren en ontwikkelen.   

 

3.2. Prestaties  

We willen effectiever en efficiënter informatie en communicatie richting de klant  
bewerkstelligen door: 

 80% van de medewerkers die direct klantcontact hebben communiceren zodanig met de 
klant, zowel schriftelijk als mondeling, dat hij/zij ons direct begrijpt en de vragen snel 
beantwoord worden. 

 100% van de medewerkers zijn zich bewust van de meerwaarde van eenduidig, compleet 
en centraal registreren van klantinteractie; 80% handelt hier ook naar.  

 80% van de medewerkers werkt volgens de intern en extern gemaakte werkafspraken 
waardoor we duidelijk en betrouwbaar zijn richting de klant.  

 
Een beter aanpassingsvermogen, en het blijven leren en ontwikkelen voor de waterpartner 
willen we bereiken door: 

 80% van de lessen uit ontvangen feedback (klachten, zienswijzen, bezwaren, NPS-meting) 
worden systematisch opgepakt en 70% van de getrokken lessen worden organisatiebreed 
gedeeld.  
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Sinds de start van het programma begin 2019 zijn al veel acties uitgevoerd waardoor we al 
stappen hebben gezet in de doelstellingen van het programma: 

 De week van de dienstverlening voor de gehele organisatie; 

 Het werken met interne ambassadeurs in het processen voor het programma; 

 Collega’s gaan met elkaar aan de slag met houding en gedrag op grond van echte 
vraagstukken uit de praktijk; 

 Implementatie zaakgericht werken met Djuma;. 

 Ontwikkeling E-formulieren; 

 Verdere klantgerichte inrichting website;. 

 Inrichten dat we feedback van klanten nog beter benutten;  

 Gebruik van duidelijke taal. 
 
Door Corona valt te merken dat de extra inzet van medewerkers voor verbeteringen in houding en 
gedrag voor klanten op afstand lastig is om te realiseren. Hierdoor is een vertraging in de realisatie 
van de inspanningen ontstaan waardoor de einddatum van de eerste fase van het programma mei 
2021 zal zijn (vertraging van 3 maanden). In het evaluatieplan zal worden beschreven wat er na 
mei 2021 moet gebeuren. Ofwel dat er een nieuwe fase van het programma komt dan wel dat het 
vervolg van de doorwerking van het programma in de organisatie wordt opgenomen.  

 

3.3. Middelen (exploitatie en investeringen)  

 
 

Toelichting verschil Beleidsbegroting 2021 t.o.v. Voorjaarsnota 2021 

Beleidsbegroting is gelijk aan de Voorjaarsnota. 

 

Investeringen 

 
 

Toelichting verschil Beleidsbegroting 2021 t.o.v. Voorjaarsnota 2021 

De investering betreft de software voor het zaakgericht werken (Djuma). Er zijn minder uren nodig 
van externen dan oorspronkelijk begroot, waardoor de uitgaven lager uitvallen. Door vertraging in 
de uitrol van Djuma in de organisatie is een deel van de uitgaven doorgeschoven naar 2021. 

3.4. Kansen / risico’s en getroffen beheersmaatregelen 

De risico’s binnen het programma zijn als beperkt ingeschat.  

Exploitatie Dienstverlening-Waterpartner (bedragen * € 1.000)

Begroting           

2021

Voorjaarsnota 

2021

Begroting          

2020 na 

wijziging

Rekening          

2019

Lasten Goederen en diensten 10 10 125 76

10 10 125 76

Baten Bijdragen 0 0 0 0

Subtotaal Baten 0 0 0 0

Totaal Nettolasten 10 10 125 76

Omschrijving

Subtotaal Lasten

Dienstverlening – 

Waterpartner (* € 1.000)

Realisatie 

t/m 2019
2020 2021 2022 2023

Totaal 

BB2021

Totaal 

VJN2021

Totaal 

BB2020

Totaal 

Beleidsplan

Resultaten 2019-2023

Uitgaven € 44 € 330 € 222 € 0 € 0 € 597 € 670 € 791 € 809

Inkomsten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal per jaar € 44 € 330 € 222 € 0 € 0 € 597 € 670 € 791 € 809
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DEEL 2 

BELEIDSVELDEN  
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4. Watersysteem 
Het beleidsveld Watersysteem omvat de inrichting, beheer en onderhoud van 
watersystemen, vergunningverlening en handhaving, Keur en beleid, innovatie en strategie 
met betrekking tot watersysteembeheer. 

 

4.1. Doelen  

 

WBP-doel Doel 2021 Doel 2023 

Droge voeten 

In 2020 is 100% van de regionale 
keringen op orde conform de norm 

De 4e van de 5 locaties is 
gerealiseerd (Vught-Beukenhorst) 

5e van de 5 locaties (Sint-
Oedenrode) gerealiseerd. 
Sint-Oedenrode verschuift 
in de tijd. Vooralsnog binnen 
planning maar dit is een 
risico. 

Het watersysteem voldoet in 2021 
voor 100% aan de provinciale 
normen voor wateroverlast, 
conform het huidige 
klimaatscenario (2015). 

In 2018 is uit de 
watersysteemtoets gebleken dat 
zich nieuwe knelpunten 
manifesteren. Deze zijn in 2021 
geprogrammeerd. 

Uitvoering conform de 
programmering uit de 
watersysteemtoets.  Deze 
opgave landt in het 
Waterbeheerprogramma 
voor de periode 2022-2027.  

In 2021 is duidelijk welke gebieden 
met een groot maatschappelijk 
belang een hoger 
beschermingsniveau vragen. 

In 2021 is in beeld welke 
gebieden in ons beheergebied 
een hoger beschermingsniveau 
vragen met betrekking tot 
overstromingsrisico’s vanuit het 
oppervlaktewater. Dit doen we op 
basis van een kosten-baten 
analyse. 

In 2023 hebben we 
afspraken gemaakt met de 
provincie over hogere 
beschermingsniveaus tegen 
overstroming uit 
oppervlaktewater. Dit is het 
gevolg van een dialoog over 
overstromingsrisico’s met 
betrokken bedrijven, 
inwoners en gemeenten. 

Natuurlijk water 

Maatregelen en beheer zijn door 
het waterschap zodanig uitgevoerd 
dat in 2027 ecologisch herstel 
mogelijk is conform de eisen vanuit 
de Kaderrichtlijn water. 

Conform het WBP hebben we 
eind 2021 onderzocht en in beeld 
waar op trajecten zonder 
herinrichtingsopgave met behulp 
van het optimaliseren van beheer 
er een bijdrage geleverd kan 
worden aan de KRW-doelen. 
Bron van informatie is de HOW. 

Eind 2023 zijn de resultaten 
van hiernaast gebruikt voor 
de identificatie voor nieuwe 
herinrichtingsopgaven en 
wordt het optimaliseren van 
beheer vormgegeven.  
 

De hydrologische 
randvoorwaarden voor ecologisch 
herstel zijn in 2021 verbeterd 
conform de afspraken uit SGBP2 
en N2000. 

In 2021 is de KRW-
realisatiegraad ten aanzien van 
inrichten waterlopen 30-40% van 
de geplande hoeveelheid in 
SGBP2.  
 

Aan het einde van de 
Beleidsplanperiode is de 
KRW-realisatiegraad ten 
aanzien van inrichten 
waterlopen ca. 80% van de 
geplande hoeveelheid in 
SGBP2. 
Een tweetal projecten in de 
voorbereiding lopen 
vertraging op door het niet 
kunnen houden van 
gebiedsbijeenkomsten.  
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Vooralsnog binnen planning 
maar dit is een risico. Deze 
prestaties schuiven door tot 
na 2021. Voor enkele 
prestaties starten de 
werkzaamheden in 2021 
met doorloop naar 2022. 

Als we in 2021 terugkijken mag het 
niet zo zijn dat de ecologische 
kwaliteit en biodiversiteit achteruit 
zijn gegaan. Dat voorkomen we 
door nieuwe allianties en door 
aangepast beheer en onderhoud. 

Afhankelijk van uitkomst AB 
sessie vindt inzet op biodiversiteit 
plaats. 
 

Machinepark is aangepast 
aan ecologisch maaien en 
met alle grondeigenaren zijn 
overeenkomsten gesloten 
zodat we beheer en  
onderhoud juist kunnen 
uitvoeren 

Voldoende water 

In 2021 is - conform het 
Deltaprogramma - voor alle 
gebruikers duidelijk wat ze in 
normale en droge perioden aan 
grond- en oppervlaktewater mogen 
verwachten. 

De gebiedsdekkende risico- en 
kansenkaarten zijn via onze 
website voor alle gebruikers 
zichtbaar. 
In 2021 is zichtbaar gemaakt in 
welke gebieden we ten gevolge 
van projecten of 
gebiedsprocessen het grond- en 
oppervlaktewater hebben 
beschouwd en indien nodig 
gewijzigd.  
De beregeningsvergunningen  
zijn geactualiseerd. 

Klimaatadaptatie zal tot 
aanvullende wensen/eisen 
leiden 

Binnen de uitwerking van de 
integrale GGOR vormt in 2021 
waterconservering een speerpunt 
omdat dit altijd goed is voor alle 
functies in het gebied. 

Opgenomen als onderdeel van 
het actieplan Leven-de-Dommel. 

Opgenomen in het actieplan 
Leven-de-Dommel. 

In 2021 zijn de grootste 
knelpunten, komende uit het 
GGOR-proces, voor de 
gebruiksfunctie landbouw in het 
Boven Dommelgebied opgelost 
(haalbaar en betaalbaar). 

In 2019 en 2020 zijn vanuit 
diverse gebiedsprocessen keuzes 
voor knelpuntgebieden 
voorgelegd. In 2021 is vanuit de 
aanpak voor Natura2000 PAS het 
totale GGOR-gebied zichtbaar 
gemaakt (landbouw en natuur). 

Tot 2023 zal uitvoering van 
Natura2000 en de 
gebiedsprocessen en de 
realisatie doorlopen. 
 

In 2021 heeft het waterschap alle 
inspanningen verricht die 
voortvloeien uit Natura2000/PAS. 

De te treffen PAS-maatregelen 
(veelal interne maatregelen in het 
natuurgebied) worden uitgevoerd 
voor juli 2021. De tijdigheid wordt 
met name beïnvloed door de 
doorlooptijd van gerechtelijke 
procedures.  

In de projecten wordt 
gefaseerd tot uitvoering 
gekomen, waarbij de PAS-
maatregelen uiterlijk eind 
2021 gereed zijn. Aan het 
einde van de 
Beleidsplanperiode zijn alle 
PAS-maatregelen 
uitgevoerd als ook de 
NATURA2000 maatregelen.  

In 2021 is voldaan aan de 
afspraken uit het SGBP2 voor het 
herstel van Natte Natuurparels. 

In 2021 is 85% van de bijgestelde 
WBP-opgave gerealiseerd (=40% 
van de planning SGBP2). 
 

Aan het einde van de 
Beleidsplanperiode is 60%-
80% van de geplande 
hoeveelheid uit het SGBP2 
gerealiseerd. 
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Met onze inspanningen geven we 
mede invulling aan de 
toezeggingen die we hebben 
gedaan in Deltaplan Hoge 
Zandgronden. 

Kosteneffectieve maatregelen uit 
regionaal bod DHZ uitgevoerd 
waarmee het zoetwatersysteem 
minder gevoelig wordt voor 
extremere weersomstandigheden. 
Hiervoor is € 4,5 mln subsidie 
beschikbaar. 
Nieuw bod opgesteld voor 2022-
2027. 

Bij instemming met het 
regionaal bod worden de 
toegekende Rijksmiddelen 
gebruikt om verder te 
werken aan de 
klimaatrobuustheid van het 
watersysteem. 
 

Schoon water 

Het beheren van strategische 
sedimentvangers heeft in 2021 
gezorgd voor een verdere reductie 
van de grootschalige 
verontreiniging met zware metalen. 

De maatregel is in 2013 
geëvalueerd en effectief 
bevonden. Door periodiek 
onderhoud van de 3 strategische 
sedimentvangers wordt de 
functionaliteit geborgd. In 2019 is 
begonnen met baggeronderhoud 
van de Klotputten in de Dommel 
te Eindhoven. 

In de periode 2021-2023 
dient de maatregel 
gecontinueerd te worden. 
Het is een maatregel met 
een doorwerking over een 
langere periode, ook na 
2023. 

Het waterschap heeft in 2021 
andere partners betrokken in de 
aanpak van zware metalen en 
bestrijdingsmiddelen. 

De partners zijn bekend en allen 
aangesproken. 

Er zijn met alle partners 
afspraken gemaakt. 

De intensievere samenwerking met 
Vlaanderen resulteert in 2021 in 
schoner water voor de Tongelreep 
en Boven Dommel. 

Vlaanderen is actief aan de slag 
met het KRW maatregelen. 
pm 

1. Maatregelen vanuit het 
project IMPAKT zijn in 
uitvoering genomen 
2. Zichtbaar resultaat mbt te 
benoemde 
ambities/effecten. 
Voor visievorming is het 
noodzakelijk om fysiek 
bijeen te komen. Er zal 
vertraging optreden. 

Mooi water 

In 2021 is binnen projecten, 
beheer en onderhoud en 
initiatieven van derden 
aantoonbaar invulling gegeven aan 
Mooi Water. Dit richt zich op de 
esthetische waarde, sociale 
waarden, belevingswaarde en 
(cultuur)historische waarden van 
water. Daarmee is mooi water 
verankerd in ons werk. 

De afspraak/effect  is gehaald. De 
waarde van water in 
leefomgeving is toegenomen 
(esthetisch, sociaal, beleving en 
cultuur historisch). 
Er is een format waarin we 
aantonen dat het effect en 
prestatie is gehaald. 

Continueren van de 
afspraak van 2021 en deze 
verder uitbouwen. 
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4.2. Prestaties  

Prestatie Aantal   Begroting  Voorjaarsnota Totaal 2019-2023 Totaal 2019-2023 

Bestuurlijk Afspraak-code Eenheid 2021 2021     Begroting 2021 Voorjaarsnota 2021 

Aanleg waterberging hectare 100 100 125 125 

GGOR Topgebieden (NNP) hectare 377 1.195 3.483 3.779 

Integrale GGOR hectare 214 - 8.804 300 

Inrichten NNB hectare 19 106 1.067 1.198 

Regionale keringen op orde kilometer 2,4 - 6,0 4,7 

Inrichting waterlopen kilometer 7,2 22,1 88 98 

Opheffen visbarrières stuks 2 7 35 39 

Venherstel stuks 0 0 0 0 

Sanering slibvang stuks 0 0 1 0 

Overig (onderzoek, PM) stuks 0 0 3 3 

 
Toelichting: 
In bovenstaande tabel staan de prestaties voor het begrotingsjaar 2021 en voor de Voorjaarsnota 
2021 opgenomen (inclusief totaal voor bestuursperiode) die geprogrammeerd staan. 
 
Toelichting verschil Beleidsbegroting 2021 t.o.v. Voorjaarsnota 2021 

 
GGOR Topgebieden (NNP) 
In 2021 worden in 5 deelgebieden NNP-opgaven gerealiseerd (Keersop Kromhurken, Run 
Grootgoor, Ringselven, Rielloop, Hoogeindsche Beek). De NNP Ringselven wordt door externe 
initiatiefnemer Natuurmonumenten uitgevoerd en is PAS-gerelateerd. Bij de Voorjaarsnota 2021 is 
uitgegaan van oplevering van de NNP Oude Strijper Aa (456 ha) en Kampina (341 ha) in het jaar 
2021. De uitvoerende werkzaamheden zijn reeds gestart en worden opgeleverd in 2020. Dat 
maakt dat de realisatieopgave in 2021 uitkomt op 377 ha. Deze projecten zijn PAS-gerelateerd. 
 
De totale prestatie NNP gedurende de bestuursperiode 2019-2023 neemt af met 296 ha. Dit betreft 
het gebied Malpie&Plateaux. De prognose voor de realisatie is doorgeschoven, omdat in dit gebied 
de verkenning is gestart naar de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof Grenscorridor. Het 
gebiedsproces is complex en vereist een langere voorbereidingstijd. 
 
Integrale GGOR 
Deze prestatie wordt met ingang van 2021 opgevoerd. Het aantal hectares betreft het areaal dat 
beïnvloed wordt door de gerealiseerde watersysteem herstelmaatregelen. 
 
Inrichten NNB 
De prestatie inrichten NNB (nieuwe natuur) is vastgelegd in een overeenkomst met Provincie 
Noord-Brabant. In 2021 worden in twee projectgebieden NNB-opgaven gerealiseerd: Run 
Grootgoor en Keersop Kromhurken. Doordat de uitvoering van projectgebied Oude Strijper Aa in 
2020 wordt opgeleverd is sprake van een verschuiving van 87 hectare van 2021 naar 2020.  
De totale prestatie inrichten NNB gedurende de bestuursperiode 2019-2023 neemt af met 131 ha. 
Dit betreft het gebied Malpie&Plateaux. 
 
Regionale keringen 
In 2020 wordt gestart met de uitvoeringswerkzaamheden van de regionale kering in Esch. De in 
2020 geplande oplevering vindt plaats in 2021. De prestatie schuift door. De lengte van de kering 
is groter dan vastgesteld als prestatie voor de WBP4-planperiode (+1,3 km). De hoogte van de 
kering is bepaald uitgaande van de nieuwste klimaatscenario’s. 
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Inrichten waterlopen 
In 2021 worden 7 kilometer waterlopen in 4 projectgebieden ingericht: Rielloop, Run Grootgoor, 
Hoogeindsche beek en Hooidonkse beek Nuenen. De voorjaarsnota ging uit van 22,1 kilometer. In 
3 projectgebieden schuiven de geplande prestaties door naar latere jaren: Someren (4,4 
kilometer), Essche Stroom (7,2 kilometer) en Keersopperbeemden (3,3 kilometer). De 
uitvoeringsplanning van Essche Stroom en Keersopperbeemden schuift 1 jaar door naar 2022 als 
gevolg van het verkrijgen van de benodigde grondposities in de projectgebieden. De planning van 
de KRW-opgaven in de waterwerkplaats Someren is ongewis. 
 
De totale opgave voor inrichten waterlopen gedurende de bestuursperiode 2019-2023 is met 10 
kilometer verlaagd. De geplande opgaven zoals opgenomen in het gebiedsproces in de 
waterwerkplaatsen Someren en Buulder Aa/Cranendonck en een deel van de geplande opgave in 
waterlichaam de Run schuiven door tot na 2023. De complexiteit van het realiseren van opgave in 
deze gebieden verlangt een lange(re) voorbereidingstijd. 
 
Opheffen visbarrières 
In 2021 wordt in het projectgebied Run Grootgoor 2 vismigratieknelpunten gerealiseerd. In het 
projectgebied Essche Stroom schuiven 3 vismigratieknelpunten door naar 2022. Van de geplande 
7 vismigratieknelpunten in 2021 zijn er 2 knelpunten in 2020 gerealiseerd door de versnelde 
uitvoering van projectgebied Oude Strijper Aa. 
 
De prognose van de opgave vismigratieknelpunten aan het einde van de bestuursperiode is 4 
stuks lager. Het betreft vismigratieknelpunten in de waterwerkplaats Buulder Aa/Cranendonck en 
de watermolens in de Boven-Dommel. De vismigratieknelpunten in de Boven-Dommel wordt 
integraal onderdeel van de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof Grenscorridor en vereist een langere 
voorbereidingstijd. 
 
Beleid en innovatie watersysteem 
Doordat in 2020 fysieke bijeenkomsten tijdelijk niet mogelijk waren is de afronding van het WBP5 
doorgeschoven naar begin 2021. De implementatie van de Omgevingswet is eveneens 
doorgeschoven. In 2021 zal gestart worden met voorbereidende werkzaamheden voor het WBP5 
en de vertaling naar uitvoeringsplannen voor de gehele organisatie. 
Daarnaast zijn belangrijke onderwerpen voor 2021: 
De Watertransitie en grondwaterstrategie uitwerken in samenwerking met partners.  
De afronding van het SGBP(KRW) en de Roadmap gebiedsgerichte aanpak provincie. 
De hoogwateraanpak Den Bosch en de droogte aanpak.   
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4.3. Middelen (exploitatie en investeringen) 

 
 

Toelichting verschil Beleidsbegroting 2021 t.o.v. Voorjaarsnota 2021 

De rentelasten zijn ca. € 0,5 mln. lager dan geraamd in de voorjaarsnota. Dit wordt veroorzaakt 
doordat de rekenrente die we toerekenen aan activa veel hoger is dan de rente die we betalen bij 
het aantrekken van de gelden. Er is voor gekozen dit renteresultaat in de beleidsbegroting te 
verwerken onder de kapitaallasten in plaats van onder de rentebaten (bij Bestuur en 
bedrijfsvoering). 
 
Goederen en diensten is ca. € 0,4 mln. hoger dan geraamd in de voorjaarsnota. Dit verschil wordt 
veroorzaakt door hogere kosten HWBP in 2021 van € 0,5 mln. Volgens de laatste opgave vanuit 
het HWBP betreft het een verschuiving van 2022 naar 2021. 
Binnen goederen en diensten zijn nog verschillende incidentele verhogingen opgenomen waaraan 
bestuursbesluiten ten grondslag liggen. Hier staan echter doorgevoerde bijsturingen van budgetten 
tegenover. Er is kritisch gekeken naar de planning en raming van kosten. 
 

Investeringen 

 

 

 

Exploitatie Watersysteem  (bedragen * € 1.000)

Begroting           

2021

Voorjaarsnota 

2021

Begroting          

2020 na 

wijziging

Rekening          

2019

Lasten Rentelasten 2.296 2.747 2.886 2.620

Afschrijvingen 4.807 4.860 4.776 4.388

Personeelslasten 75 76 75 80

Goederen en diensten 19.227 18.861 19.654 19.615

26.406 26.544 27.390 26.704

Baten Opbrengsten van derden 186 187 150 430

Bijdragen 294 215 245 194

Subtotaal Baten 479 402 395 624

Totaal Nettolasten 25.927 26.143 26.995 26.079

Omschrijving

Subtotaal Lasten

Watersysteem (*€ 1.000)
Realisatie t/m 

2019
2020 2021 2022 2023 2024 e.v.

Totaal BB 

2021

Totaal VJN 

2021

Totaal BB 

2020

Totaal 

Beleidsplan

Resultaten 2019-2023

Uitgaven Inrichtingsopgaven € 27.753 € 12.604 € 25.754 € 27.607 € 13.780 € 107.498 € 108.845 € 96.337 € 93.263

Uitgaven overig Watersysteem € 6.626 € 3.316 € 6.367 € 5.526 € 4.970 € 26.805 € 26.771 € 26.494 € 25.293

Totaal Uitgaven € 34.378 € 15.921 € 32.121 € 33.133 € 18.751 € 0 € 134.303 € 135.616 € 122.831 € 118.556

Inkomsten Inrichtingsopgaven € -8.346 € -6.211 € -15.387 € -22.956 € -7.706 € -60.607 € -60.950 € -50.643 € -48.218

Inkomsten overig Watersysteem € -730 € -1.070 € -2.966 € 0 € 0 € -4.766 € -4.646 € -4.196 € -3.747

Totaal Inkomsten € -9.077 € -7.281 € -18.353 € -22.956 € -7.706 € 0 € -65.373 € -65.596 € -54.839 € -51.964

Saldo € 25.302 € 8.640 € 13.768 € 10.177 € 11.045 € 0 € 68.930 € 70.020 € 67.993 € 66.592

Resultaten 2024 en verder

Uitgaven Inrichtingsopgaven € 36 -€ 2.128 -€ 6.479 € 4.373 € 5.998 € 19.809 € 21.608 € 17.259 € 22.787 € 23.342

Uitgaven overig Watersysteem € 536 € 566 € 1.112 € 802 € 159 € 7.736 € 10.909 € 5.029 € 6.551 € 4.794

Totaal Uitgaven € 572 € -1.563 € -5.366 € 5.174 € 6.156 € 27.544 € 32.518 € 22.289 € 29.338 € 28.136

Inkomsten Inrichtingsopgaven € 0 € 831 € 4.751 € -1.162 € -2.355 € -10.062 -€ 7.998 € -7.438 € -10.538 € -10.533

Inkomsten overig Watersysteem € 0 € -200 € -200 € 0 € 0 € 0 -€ 400 € -400 € -1.700 € -840

Totaal Inkomsten € 0 € 631 € 4.551 € -1.162 € -2.355 € -10.062 € -8.398 € -7.838 € -12.238 € -11.373

Saldo € 572 € -932 € -815 € 4.012 € 3.801 € 17.482 € 24.120 € 14.451 € 17.101 € 16.763

Totaal per jaar € 25.873 € 7.708 € 12.953 € 14.189 € 14.845 € 17.482 € 93.050 € 84.471 € 85.093 € 83.355
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Toelichting verschil Beleidsbegroting 2021 t.o.v. Voorjaarsnota 2021 

Uit de screening van de projecten zijn wijzigingen doorgevoerd in het investeringsprogramma 
Watersysteem. De investeringsraming voor de huidige bestuursperiode is hoger dan de raming in 
het Beleidsplan. Bij het goedkeuren van de Beleidsbegroting 2020 is reeds ingestemd met het 
verhogen van het investeringsprogramma voor de huidige bestuursperiode tot € 68 mln. De stijging 
van de raming in de Beleidsbegroting 2021 naar € 68,9 mln. wordt veroorzaakt door het 
overhevelen van middelen van programma Leven-de-Dommel naar beleidsveld Watersysteem (ca. 
€ 1 mln.), omdat maatregelen voor Leven-de-Dommel meegenomen worden in inrichtingsprojecten 
van Watersysteem. De investeringsraming van “Totaal VJN 2021” is gewijzigd ten opzichte van de 
Voorjaarsnota 2021. Het betreft een verschuiving tussen “Resultaten 2019-2023” en “Resultaten 
2024 en verder”. Op totaalniveau is het gelijk. 

 

4.4. Kansen / risico’s en getroffen beheersmaatregelen 

 
Tempo en planning initiatieven derden  

Voor de initiatieven van derden zijn we afhankelijk van het tempo en planning van de 
initiatiefnemers. Dit betekent dat voor ca. 7 kilometer herinrichten watergangen we risico’s lopen 
dat de middelen later uitgegeven en de prestaties later opgeleverd worden. 

Realisatie 

In 2020 zijn 11 projectplannen in procedure gegaan. De kans op inspraak en beroep bestaat ook 
voor 2021. Eventuele procedures bij de Raad van State zijn onzeker in de tijd en betekenen dat 
middelen en prestaties doorgeschoven zullen worden. 
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5. Waterketen  
Het beleidsveld Waterketen omvat de bouw, beheer en onderhoud van de 
zuiveringstechnische werken, de beheersing van lozingen en beleid, innovatie en strategie 
m.b.t. zuiveringsbeheer. 

 

5.1. Doelen  

De komende bestuursperiode is voor de waterketen een aantal maatregelen voorzien: 
 
Maatregelen voor de KRW: 

 In samenwerking met de tien op de zuivering Eindhoven aangesloten gemeenten is een 
gezamenlijk investeringsprogramma opgesteld om de afvalwaterketen van de regio 
Eindhoven te verbeteren zodat de doelen van de Kaderrichtlijn Water (schoon water, 
gezonde ecologie) kunnen worden behaald  (KALLISTO). De eerste innovatieve maatregel 
is om piekemissies van ammonium (bij hevige regenbuien) te voorkomen door het 
aanbrengen van extra beluchting in de zogenaamde middenring van de zuivering. De 
uitvoering valt in 2020 en 2021. De kosten worden gedeeld met de betrokken gemeenten. 

 Een tweede innovatieve maatregel die is voorgenomen in het kader van dit gezamenlijke 
investeringsprogramma met de gemeenten in de regio Eindhoven, is de aanleg van een 2e 
en 3e station voor oppervlaktewaterbeluchting in de Dommel. In 2016/2017 is een eerste 
station direct bovenstrooms de zuivering gerealiseerd. De uitvoering hiervan is voorzien in 
de periode 2020-2023. 

 Voor de overige zuiveringsclusters binnen ons gebied is de afspraak om in 2021 duidelijk te 
hebben welke maatregelen getroffen moeten om negatieve effecten van pieklozingen op de 
waterkwaliteit te beperken. 

 Voor de reductie medicijnenresten en microverontreinigingen gaan we 2 pilots uitvoeren op 
de hotspots RWZI Soerendonk en RWZI Hapert. Het gaat om pilots met ozon en GAK 
(granulair actief kool). De verwachting is dat de eerste bevindingen in 2022 bekend zijn en 
de definitieve resultaten in 2023. Vanuit deze pilots volgt een AB-voorstel, met de 
maatregelen op de 2 grote hotspots RWZI’s Eindhoven en Tilburg. In het voorstel worden 
ook de meekoppelkansen benoemd met investeringen voor nutriëntenverwijdering.  

 Voor de KRW is het nodig te komen tot een verdergaande nutriëntenverwijdering (fosfaat 
en nitraat). Bij een viertal van onze zuiveringen zijn al maatregelen genomen. Er wordt ook 
gestart met de voorbereidingen op de zuivering Eindhoven. 
 

Maatregelen voor Instandhouden RWZI/Slib: 

 Vanuit verschillende invalshoeken, benodigde capaciteit, aanpak nutriënten, aanpak 
nieuwe stoffen, verwaarding afvalwater en onderhoud, is het nodig om maatregelen te 
treffen op onze twee grootste zuiveringen Eindhoven en Tilburg. Eind 2019 zijn, op basis 
van de toekomstverkenning, strategische keuzes aan het AB voorgelegd voor de RWZI’s 
Eindhoven en Tilburg. 

 
Maatregelen voor Instandhouden transportstelsel: 

 Voor Riool Zuid heeft in 2019 groot onderhoud plaats gevonden en vanaf 2020 wordt voor 
een deel een nieuw tracé aangelegd vanwege de verbreding van de A67. 

 Rioolgemaal Aalst wordt aangepast om de benodigde capaciteit te realiseren. Verder 
worden diverse rioolgemalen gerenoveerd. 

 
Maatregelen voor Duurzaamheid: 

 In samenwerking met onze omgeving blijven we zoeken naar proeftuinen voor decentrale 
sanitatie zoals Koningshoeve/Biopolus.  
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 De mogelijkheden voor toepassing van aquathermie wordt in samenwerking met lokale 
partners op een aantal plaatsen verkend. 

 Voor de productie van PHA (bioplastics) uit zuiveringsslib wordt begin 2021 in 
samenwerking met 4 andere waterschappen en andere partners een demo-installatie in 
Dordrecht gerealiseerd. Het project heet PHA2USE en levert biologisch afbreekbare 
plastics aan verschillende marktpartijen. 

 Het AB heeft in 2020 ingestemd met het voorstel Betere benutting biogas. De aanbesteding 
wordt in de eerste helft van 2021 afgerond. 
 

 
 

WBP-doel Resultaten 2021 

Schoon water 

In 2027 willen we de waterlopen van de 
KRW op orde hebben volgens de huidige 
KRW-systematiek. Als tussendoel voor 
2021 willen we dat algemene ecologie-
ondersteunende stoffen (zoals stikstof, 
fosfaat en zuurstof) in minimaal 70% van 
de KRW-waterlopen tenminste de klasse 
"matig" scoren. 

Voor stikstof en fosfaat zijn naast onze zuiveringen 
ook de landbouw en het buitenland (Vlaanderen) 
belangrijke bronnen. 
Het Planburo voor de Leefomgeving (PBL) voert  
berekeningen uit (nationale analyse) die duidelijk 
moet maken hoe ver we gaan komen.  
Voor zuurstof is het  eerste “”station” voor 
oppervlaktewaterbeluchting en de effluentbeluchting 
reeds gerealiseerd in Eindhoven.  
Voor de overige clusters zijn in 2021 de 
maatregelen helder. 

Voor de risico's van "nieuwe" stoffen 
(zoals medicijnresten) in het milieu zijn, 
met partners, mogelijke 
oplossingsrichtingen en kosteneffectieve 
maatregelen verkend. En hoe we hier 
vanaf 2021 invulling aan geven. We 
hebben met partners één proefproject 
uitgevoerd gericht op het terugdringen 
van de belasting naar het milieu. 

Er worden 2 pilots uitgevoerd op de hotspots 
RWZI’s Soerendonk en Hapert. 

 

5.2. Prestaties  

Activiteitenbesluit en plancijfers 
In 2021 voldoen we voor alle RWZI’s aan de gestelde eisen in het landelijke 
Activiteitenbesluit. Ook aan onze eigen aanvullende plancijfers (KRW) willen we voldoen. 
Kanttekening daarbij is dat er voor de RWZI/cluster Eindhoven maatregelen lopen om de 
piekoverschrijdingen (ammonium) tegen te gaan (Kallisto). Bij stevige buien vinden tot de 
realisatie van de maatregelen nog overschrijdingen plaats. Op de parameters N, P, NH4 
vindt in tabelvorm in de P&C-cyclus rapportage plaats voor alle RWZI’s. 
 
Slib 
Slib is een hoge kostenpost en het is daarom zaak de slibafvoer naar SNB zoveel mogelijk 
te beperken. De bedrijfsvoering is erop gericht dat er zo min mogelijk slib rechtstreeks van de 
Slibverwerkingsinstallatie Mierlo (SVI) naar SNB (Slibverwerking Noord-Brabant) wordt gereden.  
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5.3. Middelen (exploitatie en investeringen) 

 
 

Toelichting verschil Beleidsbegroting 2021 t.o.v. Voorjaarsnota 2021 

De rentelasten zijn ca. € 0,7 mln. lager dan geraamd in de Voorjaarsnota. Dit wordt veroorzaakt 
doordat de rekenrente die we toerekenen aan activa hoger is dan de rente die we betalen bij het 
aantrekken van gelden. Er is voor gekozen dit renteresultaat in de Beleidsbegroting te verwerken 
onder de kapitaallasten in plaats van onder de rentebaten (bij Bestuur en bedrijfsvoering). 
 

Goederen en diensten is € 0,3 mln. hoger dan in de Voorjaarsnota. Vooral de kosten voor 
slibverwerking en elektriciteit zijn hoger dan in de Voorjaarsnota. Deze worden voor een aanzienlijk 
deel gecompenseerd door lagere kosten voor chemicaliën, onderhoud en procesautomatisering 
dan in de Voorjaarsnota. 
 
De opbrengsten van derden zijn € 0,2 mln. lager vooral door af te dragen BTW op opbrengsten 
van de Energiefabriek waarmee in de Voorjaarsnota onder opbrengsten onvoldoende rekening 
was gehouden. 
 

Investeringen 

 
 

 

 

 

Exploitatie Waterketen  (bedragen * € 1.000)

Begroting           

2021

Voorjaarsnota 

2021

Begroting          

2020 na 

wijziging

Rekening          

2019

Lasten Rentelasten 4.317 5.060 5.690 5.593

Afschrijvingen 15.123 15.056 12.952 12.249

Personeelslasten 150 102 100 81

Goederen en diensten 23.354 23.097 23.195 21.599

42.944 43.315 41.937 39.522

Baten Opbrengsten van derden 1.393 1.623 1.592 1.293

Bijdragen 164 182 239 325

Subtotaal Baten 1.557 1.805 1.830 1.618

Totaal Nettolasten 41.387 41.510 40.107 37.904

Omschrijving

Subtotaal Lasten

Doelen Waterketen                     

(* € 1.000)

Realisatie 

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024 e.v.

Totaal 

BB2021

Totaal 

VJN2021

Totaal 

BB2020

Totaal 

Beleidsplan
Resultaten 2019-2023

KRW € 4.128 € 4.738 € 1.042 € 11.476 € 7.290 € 28.674 € 30.810 € 31.330 € 31.344

Instandhouden RWZI/Slib € 1.097 € 1.148 € 9.565 € 20.370 € 13.277 € 45.458 € 64.101 € 66.367 € 55.860

Instandhouden transport € 6.119 € 2.081 € 8.825 € 3.257 € 1.306 € 21.588 € 17.618 € 34.706 € 35.350

Duurzaamheid € 10.452 € 3.044 € 4.000 € 2.000 € 19.496 € 22.924 € 16.716 € 16.700

Overig (Tennet/Vloeivelden) € 68 € 68 € 1.913 € 1.908

Resultaten 2019-2023 € 21.865 € 11.011 € 23.432 € 37.104 € 21.872 € 0 € 115.284 € 137.365 € 151.026 € 139.254

Resultaten 2024 en verder

KRW € 24 € 387 € 302 € 2.637 € 21.439 € 76.488 € 101.277 € 109.727 € 108.061 € 83.700

Instandhouden RWZI/Slib € 127 € 5.501 € 10.762 € 11.587 € 14.283 € 42.259 € 16.662 € 16.142 € 56.580

Instandhouden transport € 8 € 132 € 297 € 254 € 4.660 € 21.509 € 26.860 € 26.918 € 9.192 € 4.530

Duurzaamheid € 99 € 615 € 1.363 € 1.353 € 3.429

Overig (Tennet/Vloeivelden) € 66 € 216 € 354 € 82 € 845 € 1.562

Resultaten 2024 en verder € 32 € 711 € 6.415 € 14.622 € 39.130 € 114.477 € 175.387 € 153.307 € 133.395 € 144.810

Totaal per jaar € 21.897 € 11.722 € 29.848 € 51.726 € 61.002 € 114.477 € 290.672 € 290.672 € 284.422 € 284.064
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Toelichting verschil Beleidsbegroting 2021 t.o.v. Voorjaarsnota 

Het investeringsvolume Waterketen is in de Beleidsbegroting 2021 en de Voorjaarsnota 2021 
gelijk. Ten opzichte van de Beleidsbegroting 2020 is deze verhoogd met de investering uit het 
voorstel Betere benutting biogas. 
 

5.4. Kansen / risico’s en getroffen beheersmaatregelen 

De opbrengst van biogas en groengas certificaten is gebaseerd op de laatst bekende prijs bij het 
opstellen van de begroting. Gebleken is dat deze prijzen fluctueren in de markt, zeker in de 
coronatijd. In de P&C-cyclus wordt bij de voortgang en gerealiseerde prijzen stil gestaan. 

De kosten voor legionellabestrijding zijn volgens een gemiddeld scenario opgenomen. 
 
Er is een verhoogd risico op overschrijding van de exploitatiebegroting voor onderhoud waterketen. 
Wanneer er vertraging ontstaat in de oplevering van realisatieprojecten kan het zijn dat 
installatieonderdelen uitvallen voordat ze vervangen zijn. Hierdoor worden de onderhoudskosten 
hoger. In de P&C cyclus wordt gerapporteerd over de voortgang van projecten en de mogelijke 
gevolgen voor de exploitatiebegroting. 
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6. Bestuur en Bedrijfsvoering 
Het beleidsveld Bestuur en Bedrijfsvoering omvat bestuur en externe communicatie, heffing 
en invordering, opstellen WBP en de ondersteuning die betrekking heeft op de totale 
bedrijfsvoering van de organisatie. 

 

6.1. Doelen  

 
Kostenbewust handelen is essentieel. Dat gaat over de afweging of de kosten van een maatregel 
of investering wel opwegen tegen het resultaat. Dat gaat ook over een efficiënte bedrijfsvoering, 
het benutten van (digitale) innovaties, keuzes maken tussen niet doen, zelf doen, uitbesteden of 
samenwerken. Het dagelijks bestuur wil, juist ook in 2021 en in de opmaat naar het nieuwe WBP5,  
bevorderen dat kostenbewuste keuzes voor algemeen bestuur en voor alle inwoners uitlegbaar 
zijn.  

 
Bestuurlijke vernieuwing blijft van belang. In 2021 wordt ervaring opgedaan met verbeterde 
informatievoorziening aan het algemeen bestuur (bijvoorbeeld met de Waterbrief) en met de eigen 
strategische agenda van het algemeen bestuur. Daarnaast zal geëvalueerd worden in hoeverre de 
participatie van inwoners, belangenorganisaties, gemeenten en gebiedspartners bij de 
totstandkoming van het WBP5 heeft bijgedragen tot een goed gedragen WBP5. Participatie is ook 
voor de gebiedsaanpak van vraagstukken als droogte en klimaatadaptatie onontbeerlijk.  

 
Tot de doelen van dit beleidsveld behoren ook allerlei onderwerpen, die randvoorwaardelijk zijn 
voor een goede (kwalitatief, volgens planning, draagvlak, financieel binnen budget) uitvoering van 
onze waterdoelen. Te denken valt aan: voldoende en kwalitatief deskundig personeel, veilige 
arbeidsomstandigheden, interne en extern duidelijke communicatie, voldoen aan wet- en 
regelgeving, geborgde informatieveiligheid.      

 
 

6.2 Prestaties 

 
Bestuur 

De veranderende positie van het waterschap in de samenleving en in ons gebied, de toenemende 
samenwerking met gemeenten, gebiedspartners en samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld over 
energiestrategie, droogte en grondwater) en de invulling van een gebiedsportefeuille door elk DB-
lid doen een stevig beroep op inzet en tijdsbesteding van DB-leden. Daarnaast vragen ook de 
thema’s op landelijk gebied (bijvoorbeeld het op de kaart krijgen en houden van de problematiek 
van de hoge zandgronden) dat DB-leden actief zijn in Unieverband. De formatie-omvang van het 
huidige dagelijks bestuur is 2.45, waar er wettelijk de mogelijkheid is om een formatie van 3 te 
hebben. Het dagelijks bestuur adviseert daarom het algemeen bestuur om zich, bij de bespreking 
van de Voorjaarsnota 2022, uit te spreken over de gewenste inzet, tijdsbesteding en formatie-
omvang van het dagelijks bestuur na de verkiezingen van 2023.  
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Omgevingswet 

 

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt tal van wetten voor de fysieke leefomgeving tot één 
wet en vier AMvB’s (Algemene Maatregelen van Bestuur), met als doel: het gebruikersgemak 
verhogen door meer inzichtelijke en transparante regelgeving, integrale benadering, meer 
bestuurlijke afwegingsruimte voor gebiedsgerichte opgaven en initiatieven en snellere 
besluitvorming. De wet introduceert enkele nieuwe instrumenten die deze verbeterdoelen kunnen 
ondersteunen. Voor waterschappen: het Waterbeheerprogramma volgt in 2022 ons huidige WBP 
op, de Waterschapsverordening die per 1 januari 2023 vastgesteld dient te zijn, het Projectbesluit 
ter vervanging van onze huidige projectplannen en vergunningaanvragen met 
participatieverplichting.  
Bij de Omgevingswet hoort ook een goede digitale ondersteuning met een nieuw Omgevingsloket, 
waar een burger snel kan zien wat mag en wat niet mag volgens de Omgevingswet in zijn/haar 
eigen leefomgeving.  
Alle aanpassingen vanwege de Omgevingswet bereidt Waterschap De Dommel samen met Aa en 
Maas en Brabantse Delta voor, zodat er zo efficiënt mogelijk gewerkt wordt. Afgelopen jaar werd 
de oorspronkelijke datum van inwerkingtreding van de wet per 1/1/2021 uitgesteld naar 1 januari 
2022. De extra beschikbare tijd in 2021 wordt gebruikt om de samenwerking met de gemeenten in 
ons werkgebied te optimaliseren en intern onze processen zo te organiseren dat ze aansluiten bij 
de nieuwe werkwijze van de Omgevingswet.  
In de omgevingswet wordt een groot belang gehecht aan participatie van belanghebbenden en 
betrokkenen bij totstandkoming van (ruimtelijk) plannen. In programma’s zoals Leven-de-Dommel 
en ook bij grote projecten rondom N69 of bij de droogteproblematiek heeft het Waterschap al veel 
ervaring opgebouwd met participatie. In 2021 willen we die ervaring systematischer en (nog) meer 
gestructureerd gaan inzetten.  

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

In 2017 heeft het algemeen bestuur vastgesteld dat we samen met de omgeving bijdragen aan 
een duurzame regio. Met deze ambities onderschrijft het waterschap de doelen vanuit de landelijke 
Green Deals Duurzaam GWW 2.0 en Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).  
De MVO-ambities die zijn vastgesteld zijn: 

- een halvering van de CO2-footprint in 2025; 
- reductie methaan- en lachgasemissies (CH4 en N2O) bij een verantwoorde investering; 
- stimulering van de energietransitie in de regio, waarbij gestreefd wordt naar een 

energieneutraal waterschap in 2025; 
- stimulering van circulaire economie via de markt. 

 
Daarnaast is er ook de MVO-ambitie: 

- een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 
 

Om onze CO2-footprint te reduceren zijn ook doelstellingen geformuleerd ten aanzien van onze 
mobiliteit (woon- werkverkeer, dienstreizen en het wagenpark): in 2020 een CO2-reductie van 20% 
en vanaf 2030 klimaatneutraal. Het tussendoel voor 2020 is gehaald.  

 
Op het gebied van duurzame inzetbaarheid van personeel draagt Waterschap De Dommel bij door 
meer medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen dan vanuit de 
Participatiewet geëist wordt.  

 
Eind 2020 zal het algemeen bestuur zich buigen over een actualisatie van de MVO-doelstellingen. 
Hierin worden de volgende onderwerpen uitgewerkt: Water & Biodiversiteit, Klimaat & Circulaire 
economie en Sociale relevantie en gezonde leefomgeving. De definitieve nieuwe doelstellingen 
worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2022.  
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Digitale transformatie 

Digitale transformatie is een onderwerp dat momenteel de aandacht heeft bij de waterschappen. 
Waterschap De Dommel ziet meerwaarde in digitale transformatie omdat we samen met onze 
omgeving meer waarde aan water willen geven. Het is een fundamentele verandering in de 
organisatie waarbij digitale technologieën een dominante rol spelen. Datascience en Artificial 
Intelligence zijn voorbeelden van dergelijke technologieën. Zij zullen een belangrijke rol gaan 
spelen in het behalen van onze waterdoelen binnen de context van klimaatadaptatie, 
energietransitie en de informatiesamenleving. Ze zijn kansrijk en veelbelovend. Echter, ze brengen 
ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Uitdagingen op het vlak van ethiek, verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid. Vergelijk de discussies rondom de zelfsturende auto die ethische beslissingen 
neemt. Dit lijkt misschien nu nog ver weg, maar de zelfsturende zuivering of het zelfregulerende 
watersysteem zijn steeds vaker onderwerp van gesprek. Ook de medewerkers van De Dommel 
zullen mee moeten in deze ontwikkelingen, digitale innovatie geeft kansen in het werk en voor 
onze omgeving vooral als deze vanuit de inhoud goed worden ingezet. Om dit proces goed te 
ondersteunen zal er wat anders verwacht worden van de informatievoorziening. De basis moet ook 
goed op orde zijn en het IT beheer moet efficiënt en effectief zijn. We denken er aan om voor dit 
proces een programma te starten. Vanwege deze nieuwe uitdagingen is er eind 2019 een aantal 
themabijeenkomsten geweest om de digitale transformatie nader te verkennen. Het vervolg is in de 
2e helft 2020 naar het bestuur gebracht. Hier is het ambitieniveau bepaald dat in de 
Beleidsbegroting is meegenomen.  

 

Informatiebeveiliging 

De steeds grotere afhankelijkheid van informatiesystemen en informatiestromen leidt tot voelbare 
risico’s voor de continuïteit van waterschapsdienstverlening. Betrouwbare, beschikbare en correcte 
informatie is cruciaal voor de primaire processen en bedrijfsvoering van alle waterschappen. Na 
diverse incidenten rondom informatiebeveiliging bij overheidsorganisaties en de toenemende 
cybercrime hebben de Tweede Kamer en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) de druk opgevoerd om maatregelen te nemen die de digitale veiligheid 
garanderen. Ook bij de waterschappen komt het belang voor dit onderwerp steeds meer naar 
voren. Alle betrokken overheidslagen (te weten Rijk/ZBO’s, Provincies, Gemeenten en 
waterschappen) hebben zich gecommitteerd aan de Code voor Informatiebeveiliging per sector of 
overheidslaag. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).  

Binnen de Unie van Waterschappen is afgesproken om het niveau van informatiebeveiliging te 
verhogen naar niveau 4, waarbij een en ander wordt gecoördineerd via het Waterschapshuis. Dit 
betekent dat de komende tijd veel extra maatregelen nodig zijn in het systeem en de organisatie 
om hieraan te kunnen voldoen.  

Risicomanagement 

In veel processen en werkzaamheden hebben we te maken met onzekerheden die leiden tot 
risico’s op het behalen van onze doelstellingen. In onze plannen en dagelijkse werkzaamheden 
gaan we naar beste vermogen met deze risico’s om en houden we daar rekening mee. Risico’s 
zullen er altijd zijn, maar we kunnen wel beoordelen of en waar er verbetering nodig is op het 
gebied van risicomanagement. Zodoende spreken we over “gecalculeerde risico’s”. 
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Strategische Personeelsplanning 

Het is en blijft van groot belang dat Waterschap De Dommel beschikt over de juiste medewerkers 
op de juiste plaats om het werk vandaag en (over)morgen te doen. Bij SPP wordt gekeken naar 
beschikbare capaciteit, naar kennis, en naar vaardigheden waarbij talenteninzet een steeds 
grotere rol gaat innemen. SPP heeft drie doelen:  

1. Vergroten van de flexibele inzet van medewerkers (zodat Waterschap De Dommel 
wendbaar is en makkelijk gereageerd kan worden op nieuwe vraagstukken). 

2. Anticiperen op veranderingen in het werk, op uitstroom, op dreigende personeelstekorten. 
3. Anticiperen op economische en maatschappelijke trends met betrekking tot inzet van 

arbeid (flexibele inzet van arbeid, balans werk privé, digitaal werken, talenteninzet, en 
dergelijke). 

Elk jaar vinden er aanpassingen plaats in personeelsbeleid en personele bezetting op niveau van 
de processen en concern breed, zodat het bestand (kwantitatief en kwalitatief) van medewerkers 
past bij de opgaven door het bestuur gesteld. 
Voor de komende jaren zijn er de volgende uitdagingen: 

- Vergroten van de interne doorstroom, zodat groei en afname van beschikbare capaciteit op 
de verschillende werkgebieden ongeveer gelijk blijft en de behoefte aan extra inzet 
opgevangen kan worden. Afstemming van beschikbare capaciteit van diverse disciplines en 
specialismen, die nodig zijn om projecten te realiseren. Creëren van een flexibele pool 
medewerkers die snel ingezet kunnen worden op nieuwe vraagstukken. 

- Werken in tijdelijke projectteams met concrete doelen en planningshorizon. 
- Stimuleren en ontwikkelen van vaardigheden van medewerkers in begeleiden, organiseren 

en faciliteren van integrale projecten (in het gebied). Hiermee bewerkstellingen dat een fors 
aantal medewerkers toegerust is voor het begeleiden en organiseren van dergelijke 
projecten.  

Dit betekent extra inspanningen in managementsturing, in opleiden en training, in 
kennismanagement en in goed werkgeverschap. 

 

Communicatie 
 

Externe communicatie richt zich zowel op het vergroten van waterbewustzijn bij alle inwoners van 
het gebied als op het verkrijgen van draagvlak bij specifieke doelgroepen. Ook educatie is van 
belang. Het waterschap gebruikt, als moderne overheid, hiervoor tal van middelen en is ook 
duidelijk aanwezig op de sociale media. We spelen in op de behoeften van verschillende 
publieksgroepen, zodat iedereen bereikt wordt met de informatie waar hij/zij behoefte aan heeft in 
een passende vorm.  
In samenspel met het algemeen bestuur wordt in 2021 de communicatievisie vernieuwd. 
Kenmerkende elementen zijn in elk geval open communicatie met veel ruimte voor inbreng vanuit 
het gebied en met trots het werk van het Waterschap laten zien.  
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6.3. Middelen (exploitatie en investeringen) 

 
 

Toelichting verschil Beleidsbegroting 2021 t.o.v. Voorjaarsnota 2021 

De personeelslasten zijn nagenoeg gelijk aan de raming in de voorjaarsnota. Bij de voorjaarsnota 
is echter wel uitgegaan van een hogere CAO stijging (2,5% t.o.v. in beleidsbegroting 1%). Hier 
tegenover staan stijgende pensioenpremies als gevolg van aanhoudende lage rente en 
tegenvallende beleggingsresultaten bij het pensioenfonds.  
 
De goederen en diensten zijn hoger dan in de Voorjaarsnota. Hierin is rekening gehouden met de 
aanschaf van laptops. Voor de digitale transformatie en nieuwe huisvestingsconcept zijn o.a. 
flexibelere werkplekken nodig. Deze vervangen dan de PC’s en iPads. Dit wordt deels 
gecompenseerd door lagere facilitaire kosten voor onderhoud waterschapsgebouw (o.a. daken, 
meubilair, catering) en kosten voor telefonie. 
 
De dividenduitkering van het NWB is hoger dan in voorjaarsnota geraamd. Hierbij is aangesloten 
bij de laatste berichtgeving vanuit de NWB. 

 

 

 

 

Exploitatie Bestuur en bedrijfsvoering  (bedragen * € 1.000)

Begroting           

2021

Voorjaarsnota 

2021

Begroting          

2020 na 

wijziging

Rekening          

2019

Lasten Rentelasten 311 347 399 356

Afschrijvingen 2.347 2.332 2.134 1.926

Personeelslasten 41.082 40.989 39.118 36.498

Goederen en diensten 18.386 18.112 17.230 14.970

Toevoeging aan voorziening 80 80 80 191

Onvoorzien 609 609 442 0

62.814 62.470 59.403 53.942

Baten Baten ivm salarissen/soc. lst 740 739 1.006 1.007

Opbrengsten van derden 3.425 3.353 3.245 3.403

Bijdragen 159 163 169 563

Geactiveerde lasten 4.095 4.205 3.788 3.359

Rentebaten 758 758 2.275 1.449

Dividenduitkeringen 850 600 600 306

Onttrekking aan voorziening 0 0 0 15

Subtotaal Baten 10.027 9.818 11.083 10.102

Totaal Nettolasten 52.787 52.652 48.320 43.840

Waterschapsbelasting 116.922 117.171 112.949 110.553

Kwijtschelding/oninbare waterschapsbel. -1.011 -1.001 -977 -912

115.910 116.170 111.972 109.641

-63.123 -63.518 -63.652 -65.801

Omschrijving

Subtotaal Lasten

Totaal Waterschapsbelastingen

Totaal 
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Investeringen 

 
 

Toelichting verschil Beleidsbegroting 2021 t.o.v. Voorjaarsnota 2021 

De investeringsraming voor de huidige bestuursperiode is ca. € 0,2 mln. lager dan de raming in de 
voorjaarsnota en past hiermee binnen de gestelde ruimte in het beleidsplan 2019-2023. 
Ten opzichte van de voorjaarsnota zijn wel verschuivingen tussen jaarschijven. Zo zijn binnen 
“Uitgaven overig” geraamde investeringen in 2021 voor nieuwe werkplekken van € 0,9 mln. naar 
voren gehaald.  
 

6.4. Kansen/risico’s en getroffen beheersmaatregelen 

 

Dividend NWB 

De uitkering van het dividend is geraamd op basis van het dividendbeleid van de NWB. 

Het risico is aanwezig dat de uitkering van het dividend wordt geblokkeerd door de financieel 

toezichthouder (Europese Centrale Bank/ De Nederlandse Bank) onder invloed van de druk op 

de banken om het eigen vermogen niet te laten verwateren om buffers te vormen om negatieve 

effecten van de corona-crisis op te kunnen vangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur en Bedrijfsvoering 

(*€ 1.000)

Resultaten 2019-2023

Uitgaven ICT € 1.371 € 1.457 € 1.497 € 1.344 € 1.148 € 6.817 € 6.976 € 7.572 € 7.576

Uitgaven overig € 1.504 € 1.905 € 1.323 € 284 € 165 € 5.180 € 5.199 € 4.688 € 5.148

Resultaten 2019-2023 € 2.875 € 3.361 € 2.820 € 1.628 € 1.313 € 11.998 € 12.174 € 12.265 € 12.729

Resultaten 2024 en verder

Uitgaven ICT

Uitgaven overig € 800 € 800 € 800

Resultaten 2024 en verder € 800 € 800 € 800

Totaal per jaar € 2.875 € 3.361 € 2.820 € 1.628 € 1.313 € 800 € 12.798 € 12.974 € 12.265 € 12.729

2020 2021 2022
Totaal 

BB2020

Totaal 

Beleidsplan
2024 e.v.

Totaal 

VJN2021

Realisatie 

t/m 2019
2023

Totaal 

BB2021
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7. Totaal Exploitatie en Investeringen 
 

Totaal middelen programma’s en beleidsvelden (nettolasten exploitatie  
en investeringsuitgaven en –inkomsten) en belastingopbrengsten. 

 
 Exploitatie totaal 

 
 
 
 
 
 
 

Exploitatie Totaal  (bedragen * € 1.000)

Begroting           

2021

Voorjaarsnota 

2021

Begroting          

2020 na 

wijziging

Rekening          

2019

Lasten Rentelasten 6.934 8.158 8.975 8.569

Afschrijvingen 22.309 22.260 19.862 18.564

Personeelslasten 41.307 41.167 39.293 36.659

Goederen en diensten 63.341 62.298 61.357 56.892

Toevoeging aan voorziening 80 80 80 191

Onvoorzien 609 609 442 0

134.581 134.572 130.009 120.875

Baten Baten ivm salarissen/soc. lst 740 739 1.006 1.007

Opbrengsten van derden 5.029 5.162 4.987 5.125

Bijdragen 1.343 1.201 652 1.263

Geactiveerde lasten 4.095 4.205 3.788 3.359

Rentebaten 758 758 2.275 1.449

Dividenduitkeringen 850 600 600 306

Onttrekking aan voorziening 0 0 0 15

Subtotaal Baten 12.814 12.665 13.308 12.524

Totaal Nettolasten 121.766 121.907 116.701 108.351

Waterschapsbelasting 116.922 117.171 112.949 110.553

Kwijtschelding/oninbare waterschapsbel. -1.011 -1.001 -977 -912

115.910 116.170 111.972 109.641

5.856 5.737 4.729 -1.290Totaal 

Omschrijving

Subtotaal Lasten

Totaal Waterschapsbelastingen
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Investeringen totaal 

Totaal  (*€ 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023 

Beleidsbegroting 2021 

Uitgaven 24.083 30.970 67.886 98.585 87.468 

Inkomsten -3.396 -7.326 -18.360 -25.462 -10.061 

Netto 20.687 23.644 49.526 73.123 77.407 

Voorjaarsnota 2021 

Uitgaven 24.083 45.206 85.306 88.641 68.550 

Inkomsten -3.396 -8.401 -21.324 -22.502 -10.187 

Netto 20.687 36.805 63.982 66.139 58.363 

Beleidsbegroting 2020 

Uitgaven 32.268 59.890 84.262 106.363 68.262 

Inkomsten -2.680 -12.763 -17.800 13.728 -11.540 

Netto 29.588 47.127 66.462 120.091 56.722 

Beleidsplan 2019 - 2023 

Uitgaven 33.900 75.179 72.145 72.457 98.665 

Inkomsten -3.758 -13.378 -15.560 -12.395 -10.437 

Netto 30.142 61.801 56.585 60.062 88.228 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
34 

 
 
 
 
 
 
 

8. Belastingen  
 
 

8.1. Inleiding  

 
In het Bestuursprogramma 2019-2023 “Bruggen bouwen met water voor nu en later” is onder de 
kop Kostenbewust het volgende opgenomen:  
 
We staan als Waterschap De Dommel voor haalbare en betaalbare tarieven voor slimme 
duurzame investeringen in het watersysteem en de waterketen. We investeren nu om hogere 
schades in de toekomst voor alle gebruikers te voorkomen. We zien het als onze plicht om 
kostenbewust te handelen bij de te maken keuzes op korte, middellange en lange termijn. We 
stimuleren dan ook synergievoordelen vanuit samenwerking, innovatie en duurzaam ontwikkelen 
en beheren onze projecten strak.  
 
De stijging van de belastingopbrengsten valt binnen de kaders van de Meerjarenbegroting 2019-
2023 zoals door het algemeen bestuur in november 2018 is vastgesteld in de Beleidsbegroting 
2019 (inflatie plus 2%).  
 
In de Beleidsbegroting 2021 blijft de verhoging van de belastingopbrengsten in het jaar 2021 en 
voor gehele bestuursperiode binnen het kader van inflatie plus 2%.  
 

Op basis van de ontwikkeling van de kosten, de ontwikkeling in de taakreserves, met name de 
taakreserve Waterkwantiteit (Waterbeheer) en de verdeling van de kosten naar Kwaliteit (Zuiveren) 
en Kwantiteit (Waterbeheer) en de acties en maatregelen in het kader van de programma’s Leven-
de-Dommel en Dienstverlening-Waterpartner en de beleidsvelden Watersysteem, Waterketen en 
Bestuur en Bedrijfsvoering is een doorrekening gemaakt van de baten en lasten en de benodigde 
ontwikkeling van de eigen belastingopbrengsten. 

8.2.  Uitgangspunten en randvoorwaarden tariefbepaling  

 
8.2.1 Belastingopbrengsten 
Als kader voor de ontwikkeling van de belastingopbrengsten geldt de geschetste ontwikkeling uit 
de Voorjaarsnota 2021.  
 
De belastingopbrengsten zijn zowel in de Beleidsbegroting 2021 als in de Voorjaarsnota 2021 
(jaarschijf 2021) ca. € 116 mln. Met de belastingopbrengsten 2021 blijven we binnen het kader van 
het Bestuursprogramma.  
 
8.2.2 Tariefsbepaling 
Als basis voor het bepalen van het tarief wordt uitgegaan van de ontwikkeling van de kosten 
en de omvang van de belastingeenheden op basis van: 
 
- De exploitatiecijfers en investeringsvolumes voor 2020 (Jaareindeverwachting 

volgens Bestuursrapportage 2020-2). 
- De exploitatiekosten en investeringsvolumes voor 2021 volgens de Beleidsbegroting 
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2021 en de bijgestelde (meerjarige) exploitatiekosten op basis van de informatie uit de 
Beleidsbegroting 2021 (ontwikkeling kapitaallasten, ontwikkeling P-budget, reeds voorziene 
ontwikkelingen bij goederen en diensten zoals ook verwerkt in de Meerjarenbegroting 2019-
2023 met een doorkijk tot en met 2028 en aansluitend op de realisatie van de doelen zoals 
vastgelegd in het WBP4. 

- De geraamde heffingsgrondslagen voor de komende jaren met een doorkijk tot en 
 met 2028. 
- De ontwikkeling van de taakreserves Kwaliteit (Zuiveren) en Kwantiteit (Waterbeheer). 
 
 
Bij het uiteindelijk bepalen van de tarieven 2021-2028 wordt rekening gehouden met de 
volgende (bestuurlijke) kaders: 
- De verdeling van de belastingopbrengsten Watersysteem zijn per categorie conform 
 de percentages zoals deze zijn vastgelegd in de nieuwe Kostentoedelingsverordening 
 (vastgesteld in het algemeen bestuur van 3 oktober 2018). 
- Bij de ontwikkeling van de tarieven wordt gestreefd naar het jaarlijks laten aansluiten van de 

belastingopbrengsten per categorie op de percentages van de kostentoedelingsverordening 
zodat voorkomen wordt dat aan het einde van de planperiode een categorie gebonden 
reserve moet worden gevormd ter correctie van belastingopbrengsten in voorgaande jaren.  

- De afbouw van de taakreserves Watersysteem en Zuiveringsheffing (Waterketen) 
 vindt geleidelijk plaats en draagt bij aan de realisatie van een tariefsontwikkeling welke 
 zich kenmerkt door stabiliteit en geleidelijkheid (geen jaarlijkse sprongen omhoog en 
 omlaag). De afbouw wordt bezien voor de komende jaren met een doorkijk t/m 2028. 
- De afbouw van de taakreserve geschiedt binnen vastgestelde kaders van de 
 (onder)grens voor het weerstandsvermogen van Zuiveringsheffing (kwaliteit) en 

Watersysteemheffing (kwantiteit). 
 

De ontwikkeling van de kosten en de omvang van de belastingeenheden, in combinatie met 
de verschillende kaders, heeft gevolgen voor de ontwikkeling van de onttrekkingen uit de 
taakreserves en de tarieven voor de jaren 2021 tot en met 2028. Deze gevolgen worden 
gepresenteerd in de tariefoverzichten en grafieken onder 8.5. 
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8.3. Heffingsgrondslagen  

 
Tabel heffingsgrondslagen  
 

Eenheden x 1.000 BB 2020 BB 2021 VJN2021  2022 2023 2024 

Zuiveringsheffing       

     -Aantal vervuilingseenheden 1.235,92 1.253,30 1.257,12 1.274,41 1.295,92 1.317,83 

       
Watersysteemheffing       

     -Hectares (ongebouwd) *   80.700 81.051 80.700 81.051 81.051 81.051 

Waterberging 1.500 1.853 1.500 1.853 1.853 1.853 

Wegen 5.600 7.269 5.600 7.269 7.269 7.269 

Overig ongebouwd 68.000 64.660 68.000 64.660 64.660 64.660 

       
     -Hectares (natuur)  41.600 43.518 41.600 43.518 43.518 43.518 

     -WOZ-waarde(x€1mln.gebouwd) 136.002 143,792 140.082 146.668 149.601 152.593 

     -Woonruimten (ingezetenen) 399,1 406,1 406,1 412,1 418,3 424,6 

*in totaal ongebouwd is aantal ha. wegen 2x geteld omdat daarvoor een tariefdifferentiatie geldt van 100% 

 
In de Beleidsbegroting 2021 is sprake van een afwijking van de ontwikkeling van het aantal 
belastingeenheden ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021. De bijstelling (actualisatie) heeft 
verschillende redenen welke onderstaand zijn toegelicht: 

1. WOZ-waarde: een stijging van + € 3.710.000.000 in Beleidsbegroting 2021 ten opzichte 
van de Voorjaarsnota 2021. De Voorjaarsnota ging uit van de verwachte WOZ-waarde 
2020 ten tijde van de Beleidsbegroting 2020 en deze is deels bepaald op basis van cijfers 
van 2018. Hierin is dus deels de stijging van 2018 naar 2019 niet meegenomen, welke 
aanzienlijk was (7%). In 2021 wordt uitgegaan van een WOZ-waarde stijging +3% ten 
opzichte van huidige verwachting WOZ-waarde 2020. De huidige verwachting van de 
WOZ- waarde 2020 is ca. 2,65% hoger dan in de Beleidsbegroting 2020. De jaren daarna 
is de verwachting een jaarlijkse stijging van  +3%. Bij het Beleidsplan 2019-2023 was het 
uitgangspunt nog vanaf 2021 een jaarlijkse WOZ-waarde stijging van +1%; 

2. Zuiveringsheffing Meelifters (Brabant Water): m.i.v. 2021 jaarlijks verhoogd met +2,25% 
(1% acres + 1,25% vanuit jaarlijkse meeropbrengst vanuit bedrijvenonderzoek).  
De afwijking ten opzichte van de Voorjaarnota 2021 heeft te maken met het niet meenemen 
van 1% acres (=jaarlijkse groei van het aantal) over meelifters Brabant Water omdat 
hiermee door Brabant Water al rekening is gehouden. 
Uitgangspunten ten aanzien van corona bij zowel Voorjaarsnota 2021 als Beleidsbegroting 
2021 wordt gezien als een incidenteel effect voor 2020/2021 maar niet voor jaren daarna. 

3. Watersysteemheffing ingezetenen: m.i.v. 2021 jaarlijks verhoogd met +1,5% acres.  
4. Wegen: stijging van 1.669 ha, de verwachting was dat als gevolg van toepassing Hoge 

Raad Arrest er minder ha bij een weg zou horen. Alles van de wegen is inmiddels digitaal 
herzien en geactualiseerd en gebleken is dat er ook wegen bijgekomen zijn. 

5. Waterberging: stijging van 353 ha als gevolg van een te lage inschatting voor 2020 op 
basis van de gegevens op dat moment en de verwachte uitbreiding van waterberging. 

6. Natuur: stijging van 1.918 ha.  
7. Overig ongebouwd: daling van 3.340 ha. 
8. Alle percelen die in meerdere categorieën vallen en waar het Kadaster een wijziging heeft 

doorgevoerd zijn automatische geclassificeerd. Dit is veel specifieker dan wat we voorheen 
deden (verder geautomatiseerd) en hierdoor ontstaat er ook een verschuiving. 
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8.4. Kostentoedeling en kostentoedelingsverordening 

 
De onderstaande kostentoedelingspercentages worden gehanteerd (vastgesteld in AB van 3 
oktober 2018).  
 

Kostentoedelingspercentage 
O.b.v. Wet 

Modernisering 
Waterschapsbestel 

Ongebouwd 9,34% 

Natuur 0,25% 

Gebouwd 55,41% 

Ingezetenen 35,00% 

 
8.5. Tariefsontwikkeling  

 
Het tariefvoorstel voor 2021 luidt als volgt: 
 

Categorie  Heffingseenheid  BB 2021 VJN 2021 BB 2020 

Ongebouwd  

Per hectare € 58,80 € 59,69 € 54,89 

Per hectare wegen € 117,61 € 119,39 € 109,77 

Per hectare waterberging € 41,16 € 41,79 € 38,42 

Gemiddeld per hectare (incl. 
differentiatie waterberging 
30% en wegen 100%) 

€ 58,40 € 59,36 € 54,58 

Natuur Per hectare € 3,00 € 3,05 € 2,90 

Gebouwd  % van de WOZ-waarde 0.01971% 0.02023% 0.02069% 

Ingezetenen  Per woonruimte  € 43,90 € 43,90 € 43,60 

Zuiveringsheffing Per vervuilingseenheid € 51,24 € 51,24 € 49,56 

Verontreinigingsheffing Per vervuilingseenheid € 51,24 € 51,24 € 49,56 

 
In de tabel Waterschapsbelastingen op pagina 63  is te zien welk deel van de totale begrote 
belastingopbrengst van € 115.910.000 voor 2021 door de verschillende categorieën opgebracht 
wordt.  
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Vergelijking tariefsontwikkeling  tarieven 2021 en 2020 (Basis: Beleidsbegroting 2021 en 
Beleidsbegroting 2020)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergelijkingtariefsontwikkeling  tarieven 2020 en 2021 (Basis: Beleidsbegroting 2020 en Beleidsbegroting 2021)   

WOZ- 

waarde 

tarieven

Tarieven 2021   

BB 2021

Tarieven 2020   

BB 2020

%   

stijging

€   

stijging

ongebouw d 58,40                         54,58                        7,00% 3,82          

gebouw d 0,01971                    0,02069 -4,75% -0,00         

ingezetenen 43,90                         43,60 0,50% 0,30          

verontreinigingsheff ing / zuiveringsheff ing 51,24                         49,56 3,40% 1,68          

Ongebouw d w aterberging (tariefsdifferentiatie -/- 30%)

natuur 3,00                           2,90 3,50% 0,10          

Praktijkvoorbeelden (cf voorbeelden Waterschapspeil)

Tarieven 2021   

BB 2021

Tarieven 2020   

BB 2020

%   

stijging

€   

stijging

Huurw oning eenpersoonshuishouden 95,14 93,16 2,13% 1,98

eigen huis van € 2 ton eenpersoonshuishouden 134,56 134,54 0,01% 0,02

eigen huis van € 5 ton eenpersoonshuishouden 193,69 196,61 -1,49% -2,92

eigen huis met WOZ van € X;  eenpersoonshuishouden 200.000 134,56 134,54 0,01% 0,02

Huurw oning meerpersoonshuishouden 197,62 192,28 2,78% 5,34

eigen huis van € 2 ton meerpersoonshuishouden 237,04 233,66 1,45% 3,38

eigen huis van € 5 ton meerpersoonshuishouden 296,17 295,73 0,15% 0,44

eigen huis met WOZ van € x meerpersoonshuishouden 200.000 237,04 233,66 1,45% 3,38

Groothandel 10 ve's. WOZ w aarde € 2.400.000 985,44 992,16 -0,68% -6,72

Metaalbedrijf  3 ve, WOZ-w aarde 3 ton 212,85 210,75 1,00% 2,10

Metaalbedrijf  50 ve, WOZ-w aarde 1 mln 2.759,10 2.684,90 2,76% 74,20

Metaalbedrijf  450 ve, WOZ-w aarde 12 mln 25.423,20 24.784,80 2,58% 638,40

landbouw bedrijf  3 ve afvalw ater, opstallen WOZ € 240.000 met 25 ha ongebouw de grond 1.661,02 1.562,84 6,28% 98,19

landbouw bedrijf  3 ve afvalw ater, opstallen WOZ € 240.000 met 25 ha ongebouw de 

grond met w oning WOZ € 260.000 en meerpersoonshuishouden 1.909,89 1.808,91 5,58% 100,98

natuurvereniging, eigenaar van 100 ha natuur 300,00 290,00 3,63% 10,00
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Vergelijking tariefsontwikkeling  tarieven 2021 (Basis: Voorjaarsnota 2021 en  
Beleidsbegroting 2021) 
 

 

 

 

 

Vergelijkingtariefsontwikkeling  tarieven 2021  (Basis: Voorjaarsnota 2021 en Beleidsbegroting 2021)   

WOZ- 

waarde 

tarieven

Tarieven 2021   

BB 2021

Tarieven 2021   

VJN 2021

%      

stijging

€      

stijging

ongebouw d 58,40                         59,36                        -1,75% -0,96

gebouw d 0,01971                    0,02023 -2,50% 0,00

ingezetenen 43,90                         43,90 0,00% 0,00

verontreinigingsheff ing / zuiveringsheff ing 51,24                         51,24 0,00% 0,00

Ongebouw d w aterberging (tariefsdifferentiatie -/- 30%)

natuur 3,00                           3,05 -1,50% -0,05

Praktijkvoorbeelden (cf voorbeelden Waterschapspeil)

Tarieven 2021   

BB 2021

Tarieven 2021   

VJN 2021

%     

stijging

€       

stijging

Huurw oning eenpersoonshuishouden 95,14 95,14 0,00% 0,00

eigen huis van € 2 ton eenpersoonshuishouden 134,56 135,60 -0,77% -1,04

eigen huis van € 5 ton eenpersoonshuishouden 193,69 196,29 -1,32% -2,60

eigen huis met WOZ van € X;  eenpersoonshuishouden 200.000 134,56 135,60 -0,77% -1,04

Huurw oning meerpersoonshuishouden 197,62 197,62 0,00% 0,00

eigen huis van € 2 ton meerpersoonshuishouden 237,04 238,08 -0,44% -1,04

eigen huis van € 5 ton meerpersoonshuishouden 296,17 298,77 -0,87% -2,60

eigen huis met WOZ van € x meerpersoonshuishouden 200.000 237,04 238,08 -0,44% -1,04

Groothandel 10 ve's. WOZ w aarde € 2.400.000 985,44 997,92 -1,25% -12,48

Metaalbedrijf  3 ve, WOZ-w aarde 3 ton 212,85 214,41 -0,73% -1,56

Metaalbedrijf  50 ve, WOZ-w aarde 1 mln 2.759,10 2.764,30 -0,19% -5,20

Metaalbedrijf  450 ve, WOZ-w aarde 12 mln 25.423,20 25.485,60 -0,24% -62,40

landbouw bedrijf  3 ve afvalw ater, opstallen WOZ € 240.000 met 25 ha ongebouw de grond 1.661,02 1.686,27 -1,50% -25,25

landbouw bedrijf  3 ve afvalw ater, opstallen WOZ € 240.000 met 25 ha ongebouw de 

grond met w oning WOZ € 260.000 en meerpersoonshuishouden 1.909,89 1.936,49 -1,37% -26,60

natuurvereniging, eigenaar van 100 ha natuur 300,00 305,00 -1,64% -5,00



  

Figuur 1A: ontwikkeling reserve Zuiveringsheffing (kwaliteit) Beleidsbegroting 2021

Beleidsbegroting 2021 (2020-2028) Zuiveringsheffing, tarieven 2020-2023 cf. kader Bestuursprogramma (2% + inflatie)

per ultimo: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

tariefstijging 3,40% 3,10% 3,10% 6,00% 6,00% 1,50% 1,50% 1,50%

tarief 49,56€    51,24€    52,80€    54,48€    57,72€    61,20€    62,16€    63,00€    63,96€    

Figuur 1B: ontwikkeling reserve Zuiveringsheffing (kwaliteit) Voorjaarsnota 2021

Voorjaarsnota 2021 (2020-2028) Zuiveringsheffing, tarieven 2020-2023 cf. kader Bestuursprogramma (2% + inflatie)

per ultimo: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

tariefstijging 3,40% 3,10% 3,10% 7,00% 7,00% 1,50% 1,50% 1,50%

tarief 49,56€    51,24€    52,80€    54,48€    58,32€    62,40€    63,24€    64,20€    65,16€    

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1A BB2021 27,1 22,1 18,0 14,7 11,1 8,4 6,3 4,9 5,5

1B VJN2021 27,0 21,4 16,5 11,1 6,8 5,3 4,0 4,1 6,9

Ondergrens 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,9 4,0 4,1 4,2
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Figuur 2A : ontwikkeling reserve Watersysteemheffing (kwantiteit) Beleidsbegroting 2021

Beleidsbegroting 2021 (2020-2028) Watersysteemheffing, tarieven 2020-2023 cf. kader Bestuursprogramma met corr.kostentoedeling

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

ongebouwd tariefstijging 7,00% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25%

tarief 54,58€    58,40€    59,71€    61,05€    62,42€    63,82€    65,26€    66,73€    68,23€    

ongebouwd tariefstijging 3,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

natuur tarief 2,90€      3,00€      3,06€      3,12€      3,18€      3,24€      3,30€      3,37€      3,44€      

gebouwd tariefstijging -4,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

tarief (in % van economische waarde) 0,02069% 0,01971% 0,01971% 0,01971% 0,01971% 0,01971% 0,01971% 0,01971% 0,01971%

ingezetenen tariefstijging 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

tarief (na afronding) 43,60€    43,90€    44,10€    44,30€    44,50€    44,70€    45,00€    45,20€    45,40€    

Figuur 2B : ontwikkeling reserve Watersysteemheffing (kwantiteit) Voorjaarsnota 2021

Voorjaarsnota 2021 (2020-2028) Watersysteemheffing, tarieven 2020-2023 cf. kader Bestuursprogramma en met corr.kostentoedeling

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

ongebouwd tariefstijging 8,75% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

tarief 54,58€    59,36€    61,14€    62,97€    64,86€    66,81€    68,81€    70,87€    73,00€    

ongebouwd tariefstijging 5,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

natuur tarief 2,90€      3,05€      3,14€      3,23€      3,33€      3,43€      3,53€      3,64€      3,75€      

gebouwd tariefstijging -2,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

tarief (in % van economische waarde) 0,02069% 0,02023% 0,02028% 0,02033% 0,02038% 0,02043% 0,02048% 0,02053% 0,02058%

ingezetenen tariefstijging 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

tarief (na afronding) 43,60€    43,90€    44,10€    44,30€    44,50€    44,70€    45,00€    45,20€    45,40€    

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2A BB2021 3,5 3,4 5,0 7,6 9,1 7,9 6,5 5,5 5,1

2B VJN2021 2,7 3,2 4,3 5,6 6,4 5,3 3,9 3,3 3,9

Ondergrens 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8
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FINANCIËLE  BEGROTING EN ACHTERGRONDEN 
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1. Uitgangspunten en hoofdlijnen 
 
1.1 Ontwikkelingen sinds vorig jaar  
 
In 2020 werden we getroffen door het coronavirus. Dit heeft een negatief effect gehad op de 
voortgang van de projecten die nog niet in uitvoering waren genomen. De effecten op de projecten 
die reeds in uitvoering waren of op het punt stonden om in uitvoering te worden genomen lijken 
vooralsnog relatief beperkt te zijn.  
Het jaar 2020 is een jaar waar we opnieuw zijn geconfronteerd met droogte. In dit jaar is wederom 
duidelijk geworden dat de aandacht voor een gewijzigde aanpak van het watersysteem 
onvermijdelijk is. Het woord “Watertransitie” klinkt door in alle watergeledingen, binnen en buiten 
de waterschappen. Nogmaals is duidelijk geworden dat aanpassingen in het watersysteem een 
proces is van lange adem waarbij samenwerking met externe partijen noodzakelijk is.   
Met het bestuur is de discussie rondom de watertransitie gevoerd in het kader van de haalbaarheid 
en betaalbaarheid van de ambities en te realiseren doelen, de rollen en taken van het waterschap 
en de financiële kaders van het bestuursprogramma.  
In deze discussie komen derhalve naast bestuurlijke ambitie ook de activiteiten vanuit de wettelijke 
verplichtingen en de activiteiten die reeds in gang gezet zijn of op de rol staan om in gang te 
worden gezet zoals de verdere uitrol van de “Leven-de-Dommel”-plannen (wateroverlast) en de 
aanpak van de droogte (zomer 2018 en zomer 2019) en de activiteiten in het kader van WBP-4, de 
KaderRichtlijn Water, Natura 2000, Programmatische Aanpak Stikstof,  BestuursAkkoord Water en 
het Deltaplan Hoge Zandgronden.   
 

1.2 Uitgangspunten en normen  

 
Investeringen  
De investeringen zijn voor de Beleidsbegroting geactualiseerd en de nieuwe investeringen zijn 
toegevoegd. Het investeringsprogramma voor de komende jaren is opgenomen in de paragraaf 
“investeringen” en in het overzicht over de ontwikkeling van de kapitaallasten.  
De financieringsparagraaf gaat in op de consequenties voor het aantrekken van middelen ter 
financiering van deze investeringen. 
 
Omslagrente 
In de Voorjaarsnota 2021 is een omslagrente gehanteerd van 2,5%. Na een herberekening is deze 
in de Beleidsbegroting 2021 iets lager gesteld, te weten op 2,25%. 
 
Inflatiepercentage  
Het Centraal Plan Bureau berekent periodiek het inflatiepercentage. Daar dit percentage fluctueert 
is in de Beleidsbegroting gerekend met een inflatiepercentage van gemiddeld 2%. 
Omdat er sprake is van een “zero based” begroting is niet automatisch een stijging van de 
exploitatiekosten en de investeringsuitgaven voor inflatie doorgevoerd. 
 
Salariskosten  
In de Beleidsbegroting is rekening gehouden dat salarissen per 1 januari 2021 met 1% worden 
verhoogd naast de reguliere periodieken. Standaard IKB (Individueel Keuze Budget) met betere 
pensioenopbouw. 
 
Activering uren  
Eigen uren die besteed worden aan investeringsprojecten worden geactiveerd op die projecten. De 
daadwerkelijk bestede uren worden toegerekend aan projecten tegen een uurtarief van € 65. Dit 
tarief is gebaseerd op de “handleiding overheidstarieven” die jaarlijks door het Ministerie van 
Financiën wordt uitgebracht. 
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1.3 Incidentele lasten en baten  

 
In het tarievenmodel voor de begroting zijn de incidentele lasten en baten opgenomen. 
 
 
1.4       Kostentoerekening  

 
Al onze kosten en opbrengsten worden toegerekend naar de kostendragers Watersysteem- en 
Zuiveringsbeheer. Basis voor de toerekening van de directe kosten is de eerder in samenwerking 
met de accountant vastgelegde, procentuele toerekening van producten naar de kostendragers. 
Hierbij is “nut/bijdrage” van een product aan een kostendrager het uitgangspunt.  
De indirecte kosten en opbrengsten worden over de kostendragers verdeeld op basis van de 
normen per organisatieonderdeel. 
 
Salariskosten  
De salariskosten worden verantwoord op diverse salaris gerelateerde kostensoorten, het 
organisatieonderdeel waar betreffende medewerkers werkzaam zijn en op werkplanproduct 
“indirect”.  
Onze medewerkers verantwoorden hun bestede uren in het tijdregistratiesysteem. 
 
Rente en dividend  
Rente- en dividendopbrengsten worden over de kostendragers verdeeld in verhouding van de 
betreffende (taak)reserves. 
 

1.5 Bestemmingsreserves en voorzieningen  

 
1.5.1 Bestemmingsreserves  
 
Bestemmingsreserves zijn afgezonderde delen van het eigen vermogen met een vooraf 
bepaalde bestemming. We kennen de volgende bestemmingsreserves en voorzieningen: 
 
Bestemmingsreserve Gemeenschappelijke Technologische Dienst (hierna “GTD”) 
Onder deze bestemmingsreserve is verantwoord de financiële verrekening van de 
desintegratiekostenvergoeding als gevolg van de ontvlechting van de GTD per 31 december 
1996 voor een totaalbedrag van € 1.335.000. Deze afkoopsom, ontvangen van de diverse 
waterschappen, is vastgesteld na extern onderzoek. Tot en met het jaar 2033 wordt rente 
bijgeschreven. Jaarlijks valt een deel van de afkoopsom vrij ten gunste van de exploitatie. 
Per 31-12-2019 bedroeg deze reserve € 282.000,-. 
 
Bestemmingsreserve Leven-de-Dommel 
In 2019 zijn veel activiteiten in gang gezet. De exploitatie-uitgaven bleven echter nog achter op de 
planning. Om de doelen van het Actieplan Leven-de-Dommel toch te kunnen realiseren is besloten 
om het verschil in exploitatie-uitgaven tussen kader en realisatie (dus exclusief kapitaallasten) te 
reserveren in de vorm van een bestemmingsreserve. Dit betekende een voorstel voor 
resultaatbestemming in 2019 van € 1.400.000 ten gunste van een bestemmingsreserve Leven-de-
Dommel. Deze bestemmingreserve wordt, naast de reeds geplande uitgaven in het kader van het 
Actieplan Leven-de-Dommel voor de jaren 2020 t/m 2022, in het restant van de programmaperiode 
ingezet voor de dekking van de kosten die direct verband houden met de geplande exploitatie-
activiteiten in het actieplan. 
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1.5.2 Voorzieningen 
 
Voorzieningen zijn voornamelijk verplichtingen en risico's waarvan de omvang en/of tijdstip 
van nakoming niet exact te bepalen zijn, maar die wel redelijkerwijs zijn te schatten. 
We kennen de hiernavolgende voorzieningen. 
 
Pensioenen 
Voor tweeëntwintig voormalige DB-leden bestaan al langer pensioenverplichtingen. In 2019 is voor 
één voormalig DB-lid geld gestort in de pensioenvoorziening. De stand van de voorziening wordt 
jaarlijks bepaald op basis van actuariële berekeningen. De hiervoor getroffen voorziening bedroeg 
per 31-12-2019 € 1.162.000. 

1.6 Waterschapsbelastingen  

 
Watersysteemheffing: belasting voor het bestrijden van kosten verbonden aan de zorg voor 
het watersysteem. Binnen de watersysteemheffing wordt een onderscheid gemaakt in een 
viertal belastingcategorieën met elk een eigen aandeel in de op te brengen 
watersysteemheffing. Dit aandeel wordt aan de hand van de kostentoedelingspercentages 
bepaald: 
- Ingezetenen 
- Ongebouwd (niet zijnde natuur) 
- Natuur 
- Gebouwd 
 
Deze kostentoedelingspercentages zijn in 2018 opnieuw vastgesteld door het algemeen bestuur. 
 
Zuiveringsheffing: belasting voor het bestrijden van kosten voor het zuiveren van afvalwater 
dat direct of indirect afgevoerd wordt op een zuiveringstechnisch werk dat in ons beheer is. 
 
Verontreinigingsheffing: belasting voor het bestrijden van kosten voor maatregelen tot het 
tegengaan en voorkomen van verontreiniging van het oppervlakte water als gevolg van het 
direct lozen vanuit een woon/ bedrijfsruimte op het oppervlaktewater. 
 
1.6.1 Kwijtscheldingsbeleid  
  
Voor de verschillende belastingen geldt voor een aantal belastingsoorten een 
kwijtscheldingsbeleid. In het onderzoek in 2015/2016 over de toedeling van de kosten aan de 
diverse belastingbetalers van het waterschap is ook de kwijtschelding aan bod gekomen. Er is voor 
gekozen om de 95% van de bijstandsnorm te handhaven. 
Momenteel wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de gegevens van het 
Inlichtingenbureau. Met het Inlichtingenbureau is overeenstemming bereikt dat zij voor het 
komende jaar de kwijtscheldingsverzoeken zo veel als mogelijk voor De Dommel zullen 
verwerken. 
 
1.6.2 Kostendekkendheid van de verschillende belastingen   
 
Voor de verschillende belastingen geldt dat gestreefd wordt naar een gelijkmatige 
tariefontwikkeling over de jaren (de periode van de programmaperiode met een doorkijk naar 
de ontwikkeling tot en met het jaar 2028). Hierbij wordt nadrukkelijk een relatie gelegd met 
de ontwikkeling van de tariefegalisatiereserve en het weerstandsvermogen. 
Er wordt niet standaard gebruikgemaakt van reserves per categorie (categoriereserves). 
 
Periodiek wordt een berekening opgesteld met een vergelijking van de begrote en 
gerealiseerde belastingopbrengsten per categorie. Op basis van deze vergelijking wordt 
bezien in hoeverre er een bestemmingsreserve per categorie noodzakelijk zou zijn geweest. 
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We werken met een tarief egalisatiereserve voor het watersysteem en de zuiveringsheffing. 
De ontwikkeling van deze (taak)reserves wordt aan ons algemeen bestuur gepresenteerd 
met de presentatie van de tariefontwikkeling. 
 
 
1.6.3 Tarieven  
 
Bij het Voorjaarsnota is een indicatie afgegeven van de ontwikkeling van de tarieven voor de 
komende jaren. Bij de Beleidsbegroting 2021 wordt het tarief voor 2021 vastgesteld op basis 
van de werkelijke inschatting van de kosten en de verwachte ontwikkeling in de 
belastingeenheden. De tarieven voor de jaren ná 2021 zijn slechts indicatief. 
 
1.6.4 Ontwikkeling lasten en lastendruk 
 
In het kader van de effecten van de ontwikkelingen in de kostentoedelingspercentages op de 
tarieven worden naast de effecten op de tarieven ook de effecten op de kosten voor de 
verschillende groepen van belastingbetalers gepresenteerd. Hierbij wordt naast de 
huishoudens (een -of meerpersoonshuishouden, eigen huis of huurhuis) ook aandacht 
geschonken aan de effecten voor natuur, bedrijven (verschillende grootte van bedrijven) en 
landbouwbedrijven (verschillend in omvang en ligging). 

1.7 Weerstandsvermogen  

 
Deze paragraaf bevat:  
a)  Het beleid over de weerstandscapaciteit en de risico’s.  
b)  Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, met een beschouwing over de stand  
 aan het begin, de mutaties en de eindstand van het begrotingsjaar van de algemene  
 reserves en de voorzieningen. 
c)  Een inventarisatie van de risico’s.  
 

Beleid over de weerstandscapaciteit en de risico’s:  

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:  
- de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover we beschikken of 

kunnen beschikken om niet begrote kosten te dekken;  
- alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen 

zijn in relatie tot de financiële positie.  

Een te laag weerstandsvermogen betekent dat bij elke financiële tegenvaller een (begrotings-) 
wijziging volgt in de vorm van tariefsverhoging of bezuinigingsmaatregel, waardoor 
programmadoelstellingen onder druk kunnen komen te staan.  
De basis voor de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit is een actueel risicoprofiel 
van De Dommel. Per risico zijn de financieringsvormen bepaald en zijn de schadescenario’s 
vastgesteld. In de loop van 2019 is het risicoprofiel geactualiseerd, waarna de invloed op het 
weerstandsvermogen opnieuw bekeken is. Het financieel beleid is daar op aangepast.  
Met behulp van een op maat gemaakt statistisch model (Monte Carlo simulaties) zijn de 
risicoscenario's gemodelleerd, waarmee een uitspraak gedaan kan worden over de financiële 
gevolgen van de gedefinieerde risico’s voor De Dommel. De impact van alle individuele risico’s is 
bepaald, maar ook van alle risicoscenario’s gezamenlijk. Met behulp  
van het model kan een uitspraak worden gedaan over de gemiddelde verwachte schade en ook 
van de verwachte schadelast in een extreem slecht schadejaar (bijvoorbeeld eens in de 25 jaar of 
eens in de 100 jaar).  
Binnen het waterschap worden de mogelijkheden verkend om de omvang van de benodigde  
weerstandscapaciteit jaarlijks (in plaats van de huidige werkwijze: 4-jaarlijks) te actualiseren aan 
de hand van de risico-inschattingen en niet enkel te beperken tot een rekenkundige (financiële) 
aanpassingen op grond van de ontwikkeling van de totale kosten.  
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Het weerstandsvermogen vormt een onderdeel van de taakreserves dat specifiek gereserveerd 
wordt voor dit doel. Het verhoudingsgetal voor verdeling over de taakreserve kwantiteit en kwaliteit 
wordt bepaald door de verhouding van exploitatielasten van enig begrotingsjaar van die taken.  
 
Weerstandscapaciteit  
Conform het hiervoor omschreven beleid en rekenmethode, is de benodigde weerstandscapaciteit 
becijferd op € 5,8 mln. na correctie voor inflatie.  
De feitelijke weerstandscapaciteit, bestaande uit de taakreserves kwantiteit en kwaliteit alsmede 
de in de begroting opgenomen post voor onvoorzien, is aanmerkelijk hoger dan het berekende 
(minimum) bedrag, en bedraagt bij aanvang van 2021 ongeveer € 30 mln. 
  
Hierna wordt ingegaan op risico’s waar geen specifieke voorziening voor is getroffen. Indien nodig 
zullen deze uit de weerstandscapaciteit moeten worden gedekt. 
 
Risico´s en risicoparagraaf   
  
Algemeen 
Met de leden van het algemeen bestuur is in 2020 een start gemaakt met het verder vorm en 
inhoud geven aan risicomanagement binnen het waterschap. Doelstelling is om een meer pro-
actieve houding te kunnen aannemen ten aanzien van risico’s (en kansen) en het beheersen van 
risico’s en het benutten van kansen. Risicomanagement zal in 2021 verder worden opgepakt, 
uitgewerkt en gepositioneerd.  
 
Bijzonder aandachtspunt in het traject rondom risicomanagement zal worden geschonken aan de 
positie van en het inzicht in de rol en bijdragen van de verbonden partijen in het behalen van de 
waterschapsdoelen.   
 
Gronden 
Door het samenwerken met het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) kan de waardedaling van in 
te richten gronden binnen de EHS vergoed worden. 
In geval we de gronden na afronding van een project niet door kunnen leveren, is de restwaarde 
van de gronden 15% van de oorspronkelijke landbouwkundige waarde. 
 
Aanbesteding  
In het inkoop- en aanbestedingsbeleid (geactualiseerd 2017) is gekozen om te werken aan een 
bundeling van kennis door het verbeteren van de samenwerking tussen de  vertegenwoordigers 
van inkoop, juridische zaken en de budgethouders/projectleiders. Deze kennisbundeling en de 
meer gestructureerde inzet van deze kennis leidt tot een vermindering van de risico's met 
betrekking tot de aanbestedingen. 
 
Omzetbelasting anti-afhaakovereenkomsten  
In 2014 is duidelijkheid ontstaan over het, onder omstandigheden, toestaan van subsidies in het 
kader van anti-afhaakregeling. In het verleden is bij de toekenning van deze subsidie aan de 
ontvangende partij (belastingplichtige) aangegeven dat de subsidiebedragen in het kader van de 
omzetbelasting vallen onder de omzetbelastingplicht. Het desbetreffende bedrijf is geïnformeerd 
over de eventuele omzetbelastingplicht en de mogelijke consequenties met betrekking tot het 
afdragen van omzetbelasting. Mochten wij in de toekomst overgaan tot het verstrekken van 
dergelijke subsidies dan zullen deze onder dezelfde voorwaarden met betrekking tot de 
omzetbelastingplicht worden verstrekt. 
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N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (hierna “SNB”)  
Waterschap De Dommel is voor 26,46% aandeelhouder in N.V. Slibverwerking Noord-Brabant 
(SNB). SNB verwerkt zuiveringsslib in een slibverbrandingsinstallatie (SVI). SNB is een naamloze 
vennootschap, wat inhoudt dat de aansprakelijkheid van de aandeelhouders in beginsel beperkt is 
tot hun verplichting om de door hen gehouden aandelen vol te storten.  
 
SNB is door haar maatschappelijke functie en met haar ondernemende bedrijfsvoering 
blootgesteld aan strategische, operationele, financiële en compliance risico's. Risicomanagement 
is daarom een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Het nemen van risico’s is inherent aan 
ondernemen. Door een bewuste afweging te maken tussen doelstellingen en de risico’s die SNB 
bereid is te nemen, streeft SNB naar een bestendige en maatschappelijk verantwoorde 
bedrijfsvoering. SNB heeft dit verwoord in het nieuw opgestelde bedrijfsplan 2021-2026. 
 

Risicocategorie Risicoacceptatie Toelichting 

Strategisch Gematigd SNB is bereid gematigde risico’s te nemen bij het nastreven 
van haar ambities gezien haar maatschappelijke functie.  

Operationeel Zeer laag SNB richt zich vooral op het behoud van de continuïteit van de 
slibverwerkingsactiviteiten ongeacht de omstandigheden.  

Financieel Laag Een solide financiële positie is uitgangspunt. 

Compliance Nul SNB streeft ernaar te voldoen aan elke van toepassing zijnde 
wet- en regelgeving speciaal op het gebied van veiligheid en 
milieu. 

 
Om de risico’s te beoordelen en vergelijken wordt intern gebruik gemaakt van een risicomatrix. De 
belangrijkste risico’s zijn: 
 
Strategisch 
Terugwinnen van grondstoffen op de zuivering heeft (mogelijk) gevolgen voor de 
verduurzamingsstrategie van SNB ten aanzien van de slibeindverwerking. 
Terugwinnen van grondstoffen is een belangrijk onderdeel om te komen tot een verdere 
verduurzaming van de totale afvalwaterketen. In de keten zullen partijen afstemming moeten gaan 
zoeken om sub-optimalisaties in de keten te vermijden. Waterschap De Dommel tracht deze 
afstemming met SNB en de overige aandeelhouders te vinden. Dit is nodig om (toekomstige) 
besparingen veilig te stellen.  
 
Operationeel 
SNB is in redelijke mate afhankelijk van derden voor de toevoer van grondstoffen, 
onderhoudsbedrijven en afvoer van reststoffen om de continuïteit van het verwerkingsproces te 
garanderen.  
 
De toevoer van grondstoffen) (slib) door de aandeelhouders is door de ingebruikname van 
Energiefabrieken bij de verschillende aandeelhouders en de krapte op de markt van slibverwerking 
een bijzonder aandachtspunt in het kader van de beheersing van het operationeel risico. 
Beheersing van het operationeel risico wordt verder gemitigeerd door een adequate regievoering, 
screening van externe contractpartijen en contractbeheer. In het afgelopen jaar hebben zich geen 
bijzonderheden voorgedaan op dit gebied. 
 
Compliance 
Het niet voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving kan schadelijk zijn voor onze reputatie en 
negatieve financiële en operationele gevolgen hebben. 
Om dit te voorkomen heeft SNB een KAM-systeem dat gecertificeerd is op basis van ISO 9001, 
ISO 14001 en VCA. 
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Vennootschapsbelasting (VpB)  
Het waterschap is vanaf 1 januari 2016 VpB-plichtig. Dit houdt in dat er mogelijk winstbelasting 
afgedragen dient te worden over ondernemersactiviteiten.  
 
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het uitlenen en detacheren van personeel, het vermarkten 
van reststromen (levering biogas aan een bedrijf, levering struviet, levering elektriciteit aan het 
net).  
Het voorbereiden van de aangifte doen we in nauw overleg met de andere Brabantse 
Waterschappen waarbij we ons laten ondersteunen door een belastingadviseur en handelen in 
nauw overleg met de fiscus in het kader van ons “convenant horizontaal toezicht”.  
We verwachten nog steeds geen financiële consequentie. Wel is de administratieve impact groot. 
 
Energiefabriek en Biogasinstallatie Tilburg  
Begin 2013 is de bouw van de Energiefabriek gestart. Wegens een geschil met de aannemer heeft 
de bouw een aantal maanden stilgelegen. Begin oktober 2017 werd de energiefabriek officieel 
geopend. Na de officiële opening zijn diverse werkzaamheden aan de Energiefabriek uitgevoerd 
om de werking te krijgen naar het niveau dat was voorzien bij een reguliere oplevering van het 
project. De verwachting is dat begin 2021 het voorziene prestatieniveau wordt bereikt.  
 
In 2020 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de bouw van een biogasinstallatie waardoor de 
capaciteit van verwerking van het slib op Tilburg wordt verhoogd en daarmee de oplevering van 
energie verder kan toenemen.  
 
Over de leveringen van het biogas die door de energiefabriek worden uitgevoerd is BTW 
verschuldigd die afgedragen moet worden. Dat betekent dat de BTW op leveringen en diensten 
aan de Energiefabriek kan worden verrekend (teruggevraagd). Met de Belastingdienst wordt nog 
overleg gevoerd over een aantal componenten van die leveringen en diensten. Onder meer over 
het vervoer van slib naar de Energiefabriek en enkele (gemengde) exploitatiekosten moet in nader 
overleg met de Belastingdienst nog overeenstemming worden bereikt.  
 
De bouw en exploitatie van de Biogasinstallatie zal effect hebben op de te verrekenen BTW in de 
jaren na ingebruikname van de Biogasinstallatie.  
Gelet op de onzekerheid in het resultaat is hiermee in de Beleidsbegroting 2021 en de 
meerjarenbegroting geen rekening gehouden.  
 
 
1.8  Financiering  
 
1.8.1 Algemeen 
 
In de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO), de Regeling uitzettingen en derivaten 
decentrale overheden (RUDDO), Besluit lening voorwaarden decentrale overheden en Regeling 
schatkistbankieren decentrale overheden zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde 
professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van de decentrale overheden. Deze 
wetgeving en de daarin opgenomen bepalingen over kasgeldlimiet en renterisiconorm zijn het 
uitgangspunt in het treasurybeleid van Waterschap De Dommel. 
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1.8.2. Invloed van de economische en financiële crisis en van corona 
 
De schuldencrisis bepaalt nog steeds voor een deel de economische stemming. Daar bovenop is 
het coronavirus gekomen. In 2020 is de economie over een breed front in een recessie beland. Op 
dit moment zitten we in een tweede corona golf. Daar bovenop komt nog de onzekerheid over de 
Brexit. Al met al veel onzekerheden wat dit met de economie gaat doen.  Voor 2021 wordt 
desondanks een economische groei verwacht, waarbij de verwachting is dat deze achterblijft op de 
daling over 2020. 
 
De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar stimuleringsregelingen verruimd. Het Pandemic 
Emergency Purchase Programme is begin juni verhoogd van 750 miljard naar 1.350 miljard euro 
en de looptijd werd toen verlengd van eind dit jaar naar ten minste eind juni 2021. Meer 
stimuleringsregelingen blijven mogelijk niet uit als de inflatie onvoldoende aantrekt of het herstel 
van de economie uitblijft.  
 
De rentestanden van lange en korte financiering zijn in 2020 in eerste instantie gedaald. 
Vervolgens heeft een stijging plaatsgevonden (vooral van de opslagen in verband met de 
hierboven genoemde onzekerheden), waarna zich weer een daling heeft ingezet (o.a. van de 
opslagen). 
 
De ECB lijkt er alles aan te doen om zowel de korte als de lange rente zo laag mogelijk te houden. 
Een oplopende rente op de kortere termijn ligt hiermee niet voor de hand. Economische 
verslechteringen kunnen echter wel gevolgen hebben voor de spreads op leningen, waardoor 
lenen toch duurder kan worden. 
 
1.8.3. Financieringsstructuur 
 
Binnen het waterschap is de financieringsstructuur van de kapitaalbehoefte vooralsnog om zo veel 
mogelijk met kort geld (rekening courant krediet en kasgeldleningen) te werken. Aandachtspunt 
hierbij is de schommelingen in het jaar zelf van het saldo van ontvangsten en uitgaven. 
 
1.8.4. Schatkistbankieren en Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën 
 
Het wetsvoorstel Schatkistbankieren is geïntegreerd in de werkwijze van Waterschap De Dommel. 
Schatkistbankieren houdt in dat alle gemeenten, provincies en waterschappen hun vermogens bij 
het Ministerie van Financiën onderbrengen, waarvoor ze een rentevergoeding ontvangen. 
Ook over de Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (Wet Hof) zijn afspraken gemaakt tussen de 
rijksoverheid en lagere overheden. De Wet Hof houdt in dat gemeenten, provincies en 
waterschappen in een jaar niet meer mogen uitgeven dan ze binnen krijgen met inachtneming van 
bepaalde grenzen en een afbouw van het bestaande tekort. Voor 2021 verwacht Waterschap de 
Dommel een tekort. Voor een nadere toelichting zie paragraaf 1.11. 
 
De ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd en tijdig teruggekoppeld aan het algemeen bestuur. 
Dit kan middels de reguliere P&C producten zoals de planningsinstrumenten (Omgevingsscan, 
Beleidsplan/Voorjaarsnota en Beleidsbegroting) of de verantwoordingsinstrumenten 
(Bestuursrapportages en Jaarrekening). 
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1.8.5. Kasgeldlimiet 
 
De kasgeldlimiet (= het saldo van vlottende middelen en de vlottende schuld) is een percentage 
(ministeriële norm 23%) van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Dit betekent 
voor Waterschap De Dommel dat de kortgeld-schuld voor 2021 € 31,0 mln. mag bedragen. Deze 
limiet is gericht op het beperken van het renterisico op de kortlopende financiering.  
De regelgeving bepaalt dat de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen 
de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. De ruimte die de kasgeldlimiet biedt, benut het 
waterschap zo optimaal mogelijk, steeds in overleg met de Treasurycommissie. Dit houdt in dat de 
kredietfaciliteit bij de Nederlandse Waterschapsbank (rood staan) als financieringsmiddel ingezet 
blijft worden zolang dit rentevoordelen biedt. 
 
1.8.6. Renterisiconorm 
 
De renterisiconorm (= het risico dat voort kan vloeien uit renteherziening en/of herfinanciering van 
lopende leningen), mag niet hoger zijn dan 30% van het begrotingstotaal (één momentopname per 
begrotingsjaar). Voor Waterschap De Dommel betekent dit dat de maximale herfinancieringsruimte 
voor 2021 ongeveer € 40,4 mln. bedraagt en vanwege de toenemende omvang van het 
begrotingstotaal in latere jaren stijgt. De achterliggende gedachte is dat door een spreiding in de 
rentetypische looptijden van de leningen, veranderingen in de rente vertraagd doorwerken in de 
rentelasten, en dus in het totaal van de exploitatielasten. Hierdoor is het waterschap minder 
gevoelig voor rentewijzigingen. 
 
Hierna is de renterisiconorm voor 2021 weergegeven. 
     

Renterisiconorm Bedrag 

Norm  40,4 mln. 

Realisatie 32,9 mln. 

De realisatie betreft de opnieuw te financieren aflossingen.   
        
1.8.7. Rekening Courant 
 
De rente die over het rekening courant krediet moet worden betaald is nul. Bij het afsluiten van 
kasgeldleningen (korte termijn) verstrekt de bank nu zelfs een geringe vergoeding tot 0,5%.  
De kredietfaciliteit bij de NWB (Nederlandse Waterschapsbank) is per 1-1-2020 € 40 mln. Door het 
deels benutten van deze faciliteit in plaats van langlopende leningen af te sluiten wordt een 
voordeel verwacht. Dit voordeel is al in de begroting ingecalculeerd. 
 
1.8.8. Leningen 
 
Waterschap De Dommel verwacht bij aanvang van het begrotingsjaar 2021 € 266 mln. en aan het 
einde van het jaar € 300 mln. aan langlopende schulden uit te hebben staan. 
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1.8.9. Renteresultaat 
 
Het renteresultaat is het saldo tussen de aan externe partijen (bank) betaalde rente en de intern 
aan producten/projecten toegerekende rente en zou in de ideale situatie op “0” moeten uitkomen. 
Dit ideaal wordt in de praktijk echter niet bereikt vanwege: 

 verschillen tussen externe rente en (interne) rekenrente; 

 financiering met eigen vermogen (reserves); 

 tijdsverschillen in geplande en gerealiseerde investeringsuitgaven; 

 verschillen in begrote en gerealiseerde exploitatie- en investeringsuitgaven. 
 
De omslagrente is in 2020 verlaagd van 2,8% naar 2,5%. Rekening houdend met alle factoren kan 
de omslagrente in 2021 naar beneden worden bijgesteld en wel naar 2,25%. In de 
Beleidsbegroting 2021 wordt hier al mee gerekend. 
 
1.8.10. Liquiditeitsbegroting 
 
In onderstaande tabel is de liquiditeitsbegroting voor 2021 te vinden.  
 

Bedragen * € 1.000 2021 

Waterschapsbelasting 115.910 

Via ander waterschap 3.309 

Doorbelast derden 8.655 

Correctie expl. ivm geen liquiditeit   

Dividend 850 

Beleggingen 6.974 

Totaal ontvangsten 135.699 

    

Personeel 41.307 

Goederen en diensten 63.341 
Overig (o.a. voorziening en 
onvoorzien) 769 

Investeringen en subsidies 45.631 

Financieringen 16.616 

Totaal uitgaven 167.664 

    

Ontvangst - uitgaven -31.965 

Waarvan herfinanciering   

bestaande leningen  -9.101 

 
Plannen inzake het risicobeheer 
Het risicoprofiel van Waterschap De Dommel kan als laag worden geschetst. Krediet-, koers- en 
valutarisico’s worden niet gelopen. Slechts forse mutaties in de renteniveaus voor lang geld 
zouden de meerjarenraming in negatieve of positieve zin kunnen beïnvloeden.  
 
Plannen inzake de waterschapsfinanciering 
Uit de liquiditeitsbegroting blijkt dat de financieringsbehoefte aanwezig zal blijven. Om adequaat in 
te kunnen spelen op de ontwikkeling op de kapitaalmarkt en de financieringsbehoefte van het 
waterschap, is een Treasurycommissie actief die de markt nauwgezet volgt en voorstellen in dit 
verband formuleert. 
 
Plannen inzake het kasbeheer 
Het eventueel aantrekken of het uitzetten van kort geld geschiedt conform de voorschriften zoals 
zijn vastgelegd in het Treasurystatuut. 
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1.9 Verbonden partijen  

Jaarlijks wordt het algemeen bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de verbonden 
partijen en de overige vormen van samenwerking, die niet voldoen aan de criteria van het zijn van 
een verbonden partij maar die wel een bijdrage leveren aan het behalen van de 
waterschapsdoelen. In deze paragraaf is de beperking gelegen in de verbonden partijen die een 
belangrijk (financiële) relatie hebben in de bedrijfsvoering.  
 
SNB  
De deelname van Waterschap De Dommel bij de oprichting van de SNB was gericht op het 
realiseren van het op duurzame wijze verwerken van slib waarbij de visie op de toekomst van 
slibverwerking en de positie van SNB centraal staan.  
 
Daarnaast wordt binnen SNB aandacht besteed aan het, in nauwe samenwerking met de 
aandeelhoudende waterschappen,  verduurzamen van de slibverwerking en het sluiten van de 
slibketen. SNB tracht, naast de borging van de continuïteit van de slibverwerking, een koppeling te 
maken tussen duurzaamheid en verdere kostenbesparing door te bezien of de restproducten van 
de slibverwerking niet kunnen worden hergebruikt c.q. kunnen functioneren als grond- of hulpstof 
voor andere processen in plaats van als afvalproduct te worden aangemerkt. 
 
Nederlandse Waterschapsbank (hierna “NWB”)  
Waterschap De Dommel is één van de waterschappen die aandelen heeft in de NWB.  
Deze aandelen zijn en blijven vooralsnog in eigen handen. Ten aanzien van het bezit van deze 
aandelen zijn geen wijzigingen in de visie te verwachten en er zijn ook geen beleidsvoornemens 
om de verhouding te wijzigingen. 
 
Waterschapshuis  
Het Waterschapshuis heeft als doel om door en voor de verschillende waterschappen door 
vergaande samenwerkingsovereenkomsten te komen tot de ontwikkeling van ICT-toepassingen. 
Deze samenwerking is gericht op het realiseren van kwalitatieve en kwantitatieve impulsen (in de 
vorm van efficiencyvoordelen), bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van ICT toepassingen. Het 
Waterschapshuis 2.0, de positie en rol van het Waterschapshuis, de dienstverlening aan en de 
verbinding met de waterschappen heeft een positieve ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen 
jaren. Deze lijn zal in de komende jaren worden doorgetrokken.    
 
Het Waterschapshuis dient, naast het verbeteren van de kwaliteit van de ICT-dienstverlening, een 
belangrijke bijdrage te leveren aan het beheersen van de ontwikkeling (verlagen) van de totale ICT 
kosten door het gezamenlijk aanpakken van ICT vraagstukken voor de gezamenlijke 
waterschappen (te denken valt aan onderwerpen als privacy, beveiliging, implementatie Digitaal 
Stelsel Omgevingswet). 
 
Aquon  
Voor het uitvoeren van de laboratoriumwerkzaamheden, is het samenwerkingsverband in de vorm 
van een gemeenschappelijke regeling (Aquon) met 8 andere waterschappen opgericht. Het doel 
van dit samenwerkingsverband is het borgen van de kwaliteit en continuïteit van de 
laboratoriumwerkzaamheden tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. In de afgelopen 
jaren zijn belangrijke stappen gezet om Aquon meer op de kaart te kunnen zetten (Aquon 2.0). In 
2020 is verder gewerkt aan de (door)ontwikkeling van Aquon naar een toekomstbestendig 
waterschapslaboratorium met aandacht voor innovaties (huisvestingsvraagstuk) met behoud van 
een kwalitatief goede dienstverlening tegen een maatschappelijk verantwoord tarief (Aquon 3.0). 
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1.10 Bedrijfsvoering  

 
De ontwikkeling van Waterschap De Dommel om vanuit processturing te komen tot een resultaat- 
en doelgerichte organisatie waarbij de focus gericht is op het behalen van doelen tegen zo laag 
mogelijk maatschappelijke kosten is en blijft een continu proces. Onder invloed van de 
economische (effecten corona-crisis) en organisatorische (bestuurlijke en management) 
ontwikkelingen heeft sturing een meer prominente plaats gekregen (betrouwbaarheid 
jaareindeverwachtingen, doelmatigheid en kostenbewust zijn). Dit met behoud van de ruimte  om 
actief in te spelen op kansen in de omgeving om samen met externe partners de doelrealisatie 
verder te kunnen verbeteren.  Hierbij wordt in samenwerking met het algemeen bestuur 
nadrukkelijk gekeken naar de positie, rollen en taken van het waterschap.  
 
In het kader van doelmatig- en doeltreffendheid worden, op initiatief van het dagelijks bestuur, 
directie en management, op diverse fronten zelfstandig maar vooral ook steeds meer in 
samenwerking met de omgeving (passend in de focus van het Bestuursprogramma om alles met 
en voor het gebied op te pakken) activiteiten ontplooid om de doelen en resultaten tegen zo laag 
mogelijke maatschappelijke kosten te (kunnen) realiseren.  
 
Onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur worden op het gebied van doelmatig- en 
doeltreffendheid ook activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten worden gedaan door de 
(onafhankelijke) eigen Rekenkamercommissie. Deze Rekenkamercommissie rapporteert over de 
onderzoeksresultaten aan het algemeen bestuur. 
 
In het kader van het leren en verbeteren wordt deelgenomen aan diverse benchmarks.  
Daarnaast wordt vanuit de interne oriëntatie continu gekeken naar de verbetermogelijkheden 
binnen en tussen de processen. Hierbij kan gedacht worden aan het versterken van de aandacht 
voor de bestuursrapportages (inclusief jaareindeverwachtingen), het uitvoeren van interne audits 
en beleidsevaluaties en het aanscherpen van het werken met een programmatische aanpak en 
financiering. 
 
Naast activiteiten gericht op doelmatigheid en doeltreffendheid worden er ook onderzoeken 
uitgevoerd naar de rechtmatigheid van het handelen, namelijk via de interne controles. Bij het 
uitvoeren van de interne controles vindt nadrukkelijk afstemming plaats met de accountant om ook 
hier te komen tot een doelmatigheidsresultaat. 

1.11 EMU saldo  

 
Deelnemers aan de EMU hebben in het Verdrag van Maastricht afgesproken dat het 
overheidstekort van een lidstaat in principe niet meer mag bedragen dan 3% van het Bruto 
Binnenlands Product. In dit kader is afgesproken dat het verwachtte EMU-saldo wordt opgenomen 
in de financiële cijfers.  
 
Voor 2021 hebben alle lagere overheden te samen een voorlopige financiële ruimte van 0,4% van 
het Bruto Binnenlands Product (BBP). Voor de waterschappen is dit 0,05%.  
 
Met een verwacht tekort voor 2021 van € 29,2 mln. verwacht Waterschap de Dommel een 
overschrijding ten opzichte van de indicatieve referentiewaarde (tekort € 16,3 mln.). 
Het verschil tussen het exploitatieresultaat van De Dommel en het EMU-saldo wordt veroorzaakt 
doordat de Wet Hof uitgaat van het kasstelsel, terwijl waterschappen hun begroting baseren op het 
systeem van baten en lasten. Vooral de investeringsvolumes van de waterschappen zijn dus 
bepalend voor het EMU-saldo. 
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Onderstaand is het verwachtte EMU-saldo weergegeven. 

Opbouw EMU-SALDO 2021 

(Bedragen x € 1.000)   

1. EMU-exploitatiesaldo -5.776 

      

2. Invloed investeringen (zie staat van vaste activa)   

-  bruto-investeringsuitgaven -60.033 

+ investeringssubsidies 14.402 

+ verkoop materiële en immateriële vaste activa   

+ afschrijvingen 22.309 

      

3. Invloed voorzieningen   

(zie staat van reserves en voorzieningen)   

+ toevoegingen aan voorzieningen t.l.v. exploitatie 80 

-  onttrekkingen aan voorzieningen t.b.v. exploitatie -160 

      

4. Invloed reserves (zie staat van reserves en voorzieningen)   

-  evt. betalingen rechtstreeks uit reserves 0 

      

5. Deelnemingen en aandelen   

-  boekwinst  0 

+ boekverlies   

      

EMU-Saldo Waterschap De Dommel -29.177 

      

EMU-saldo Het Waterschapshuis (4,46% van € )   

EMU-saldo Aquon (8,41% van € )   

EMU-saldo BHIC (3,71% van …)   

EMU-saldo Coöperatie Boven Dommel i.o. (...% van ...)   
      

EMU-Saldo verbonden partijen 0 

      

EMU-Saldo inclusief verbonden partijen -29.177 

 
Verschil (+ is positief en - is negatief) 
(de indicatieve referentiewaarde voor 2021 is € 16,3 mln. tekort). 
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2. Begroting naar kostendrager  

2.1  Begroting naar kostendrager Watersysteembeheer 

 

 
 

 
 
 
 
  

Watersysteembeheer (bedragen x € 1.000) Begroting

2021

11000 Eigen plannen 11000 1.130             

12000 Plannen van derden 12000 650                

21000 Beheersinstrumenten w atersystemen 21000 159                

22000 Aanleg, verbetering en onderhoud w atersystemen 22000 10.312           

23000 Baggeren van w aterlopen en saneren van w aterbodems 23000 353                

24000 Beheer hoeveelheid w ater 24000 2.211             

25000 Calamiteitenbestrijding w atersystemen 25000 85                  

26000 Monitoring w atersystemen 26000 679                

27000 Inrichten en onderhoud w aterkeringen 27000 10.065           

42000 Vergunningen en keurontheff ingen 42000 33                  

43000 Handhaving keur 43000 -3                   

52000 Handhaving WVO 52000 118                

53000 Rioleringsplannen en subsidies lozingen 53000 571                

54000 Aanpak diffuse emissies derden 54000 54                  

61000 Belastingheffing 61000 3.013             

62000 Invordering 62000 167                

02000 Kw aliteit 02000 0                    

71000 Bestuur 71000 351                

72000 Externe communicatie 72000 222                

80000 Ondersteunende beheerproducten 80000 5.421             

P-lasten en overig indirect 99999 17.223           

TOTAAL NETTOLASTEN BELEIDSPRODUCTEN 52.813           

Onvoorzien 262                

Gederfde baten a.g.v. kw ijtscheldingen en oninbaarverklaringen 326                

Dividenden en overige algemene baten -627               

TOTAAL OVERIGE LASTEN/BATEN -39                 

Watersysteembeheer (bedragen x € 1.000) Begroting

2021

Opbrengst ongebouw d 4.733             

Opbrengst ongebouw d, natuur 131                

Opbrengst gebouw d 28.342           

Ingezetenenomslag 18.133           

Vervolgingskosten w atersysteembeheer 300                

Opbrengst verontreinigingsheffing 307                

TOTAAL BATEN BELASTINGHEFFING 51.947           

RESULTAAT WATERSYSTEEMBEHEER VOOR BESTEMMING ("-

"  is nadeel) -827
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2.2  Begroting naar kostendrager Zuiveringsbeheer 

 

 
 
 

  

Zuiveringsbeheer (bedragen x € 1.000) Begroting

2021

11000 Eigen plannen 11000 1.470             

12000 Plannen van derden 12000 842                

23000 Baggeren van w aterlopen en saneren van w aterbodems 23000 761                

25000 Calamiteitenbestrijding w atersystemen 25000 20                  

26000 Monitoring w atersystemen 26000 2.217             

31000 Getransporteerd afvalw ater 31000 6.657             

32000 Gezuiverd afvalw ater 32000 20.379           

33000 Verw erkt slib 33000 10.721           

61000 Belastingheffing 61000 255                

62000 Invordering 62000 132                

02000 Kw aliteit (derden: Aa en Maas en Brabantse Delta) 02000 -1.506            

71000 Bestuur 71000 527                

72000 Externe communicatie 72000 334                

80000 Ondersteunende beheerproducten 80000 7.544             

P-lasten en overig indirect 99999 19.600           

TOTAAL NETTOLASTEN BELEIDSPRODUCTEN 69.952

Onvoorzien 347

Gederfde baten a.g.v. kw ijtscheldingen en oninbaarverklaringen 685

Dividenden en overige algemene baten -981

TOTAAL OVERIGE LASTEN/BATEN 52

Zuiveringsheffing 64.905

Vervolgingskosten zuiveringsbeheer 70

TOTAAL BATEN BELASTINGHEFFING 64.975

RESULTAAT ZUIVERINGSBEHEER VOOR BESTEMMING ("-"  

is nadeel) -5.029
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3. Begroting naar kosten en opbrengstsoorten  
  

3.1 Begroting van baten en lasten 
 

      Begroting Voorjaarsnota  Begroting Jaarrekening 

Bedragen (x € 1.000)   2021 2021 2020 2019 

Lasten: 
 

          

Rentelasten 
 

  6.934 8.158 8.975 8.569 

Afschrijvingslasten   22.309 22.260 19.862 18.564 

Personeelslasten   41.307 41.167 39.293 36.659 

Goederen en diensten derden 63.341 62.298 61.357 56.892 

Toevoeging aan voorzieningen 80 80 80 191 

Onvoorzien 
 

  609 609 442 0 
  

 
          

Totale Lasten     134.581 134.572 130.009 120.875 

Baten: 
 

          
  

 
          

Rentebaten 
 

  -356 -696 1.042 577 

Dividend 
 

  850 600 600 306 

Opbrengsten 
 

  7.111 7.102 6.646 7.396 

Vrijval voorzieningen   0 0 0 15 

Geactiveerde lasten   5.209 5.659 5.021 4.231 
  

 
          

Totale Baten     12.814 12.665 13.308 12.524 

              

Subtotaal baten -/- lasten   121.766 121.907 116.701 108.351 

  
 

          

Waterschapsbelastingen:           
  

 
          

Waterbeheersingsomslag   33.506 33.553 32.969 31.973 

Ingezetenenomslag   18.133 18.133 17.703 16.988 
Zuiverings- en 
verontreinigingsheffing 65.282 65.492 62.276 61.591 

Kwijtschelding en oninbaar    -1.011 -1.008 -977 -912 
  

 
          

Totaal Waterschapsbelastingen 115.910 116.170 111.972 109.641 

  
 

          

Resultaat voor bestemming -5.856 -5.737 -4.729 1.290 

              

Resultaatbestemming    0 0 0 272 
  

 
          

Nog te bestemmen resultaat -5.856 -5.737 -4.729 1.563 
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3.2.  Toelichting op begrote lasten naar kostensoorten  

 
Kapitaallasten 
 

Kapitaallasten (x € 1.000) Begroting  Voorjaarsnota Begroting  Rekening  

      2021 2021 2020 2019 

Rentelasten   6.934 8.158 8.975 8.569 

Afschrijvingen   22.309 22.260 19.862 18.564 

Totaal     29.243 30.418 28.837 27.133 

 
Toelichting verschil tussen Beleidsbegroting 2021 en Voorjaarsnota 2021 
 
De rentelasten dalen in de Beleidsbegroting 2021 per saldo met € 1.224.000 ten opzichte van de 
Voorjaarsnota 2021. De afschrijvingslasten stijgen met € 49.000 ten opzichte van de Voorjaarsnota 
2021. 
De lagere rentelasten worden met name veroorzaakt door het naar beneden bijstellen van de 
omslagrente. Dit resulteert in een verlaging van de rentelasten van € 1.127.000. Daarnaast is door 
terugstorting van een deel van agio (eigen lening aangaan door SNB) de rentelasten met 
betrekking tot het financieel vast actief met ruim € 65.000 verlaagd. 
Lagere kapitaallasten door later activeren van projecten en het gevolg van verschuiving in de 
planning van oplevering en omvang van een aantal investeringen in 2021 en 2021 waaronder 
projecten in programma Leven-de-Dommel.  
 
Personeelslasten 
 

Personeelslasten (x € 1.000) Begroting  Voorjaarsnota Begroting  Rekening  

      2021 2021 2020 2019 

Salarissen en toelagen huidig personeel 29.189 29.485 28.114 25.724 

Sociale lasten   8.700 8.354 7.923 7.479 

Overige personeelslasten 2.240 2.132 2.108 1.809 

Personeel van derden 1.048 1.062 1.048 1.459 

Subtotaal huidig personeel 41.177 41.034 39.193 36.471 

Subtotaal voormalig personeel 130 133 100 188 

Totaal     41.307 41.167 39.293 36.659 

 
Toelichting verschil tussen Beleidsbegroting 2021 en Voorjaarsnota 2021 
 
De personeelslasten stijgen in de Beleidsbegroting 2021 per saldo met € 140.000 ten opzichte van 
de Voorjaarsnota 2021. De salarissen dalen met € 296.000 dit heeft te maken met een lagere cao-
stijging (1% bij beleidsbegroting 2021 t.o.v. 2,5% bij Voorjaarsnota 2021) naast reguliere 
periodieken. De sociale lasten stijgen met € 346.000. Deze stijging wordt met name veroorzaakt 
door stijgende pensioenpremies als gevolg van aanhoudende lage rente en tegenvallende 
beleggingsresultaten bij het pensioenfonds. Daarnaast stijgen de overige personeelskosten met  
€ 108.000 door stijging arbokosten (€ 86.400) en stijging van de overige personeelslasten  
(€ 45.300). 
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Goederen en diensten 

Goederen en diensten (x € 1.000) Begroting  Voorjaarsnota Begroting  Rekening  

      2021 2021 2020 2019 

Gebruiks- en verbruiksgoederen 12.018 12.227 12.031 9.776 

Energie     4.638 3.932 3.855 3.151 

Leasebetalingen en operational lease 90 90 90 79 

Huren     264 254 255 132 

Pachten en erfpachten 1 1 1 0 

Verzekeringen   545 529 518 563 

Belastingen   85 87 85 194 

Onderhoud door derden 8.624 8.915 8.831 7.914 

Overige diensten en bijdragen aan 
derden 37.076 36.263 35.691 35.084 

Totaal     63.341 62.298 61.357 56.892 

 

Toelichting verschil tussen Beleidsbegroting 2021 en Voorjaarsnota 2021 
 
De totale lasten voor goederen en diensten zijn € 1.043.000 hoger dan in de Voorjaarsnota 2021. 
Onderstaand worden de belangrijkste verschillen toegelicht: 
 

- Gebruiks- en verbruiksgoederen dalen met € 209.000. Deze daling wordt veroorzaakt door 
hogere kosten in verband met aanschaf van laptops ten behoeve van werkplek 2.0  
(€ 995.000), lagere onderhoudskosten bij waterketen (€ 316.000) en facilitaire zaken voor 
daken, meubilair (€ 320.000), geen reserveringskosten voor BIWA (op basis van 
ervaringscijfers) (€ 205.000), minder chemicaliënverbruik (€ 326.000) en minder 
brandstofverbruik (€ 30.000) en overige lagere kosten.. 

- De energielasten stijgen met € 706.000 door verhoging van de energietarieven (duurzaam). 
De opgenomen budgetten bij de Voorjaarsnota 2021 en Beleidsbegroting 2020 waren te 
laag. Tevens is de energiebelasting gestegen. 

- Onderhoud door derden daalt met € 291.000. De belangrijkste oorzaken zijn minder 
onderhoudskosten aan kunstwerken (€ 400.000), minder onderhoud watergangen  
(€ 164.000) en zuiveringsinstallaties (€ 50.000) door verschuiving van onderhoudsklussen 
naar latere jaren, hogere kosten waaraan een bestuursbesluit ten grondslag ligt (€ 300.000) 
en meerkosten voor bestrijding van plaagsoorten (€ 50.000). 

- Overige diensten en bijdragen aan derden stijgt met € 813.000 ten opzichte van de 
Voorjaarsnota 2021. De belangrijkste oorzaken zijn: 
 De bijdrage aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma is € 500.000 hoger dan in de 

Voorjaarsnota 2021. Dit wordt voor € 400.000 veroorzaakt door een verschuiving van 
het jaar 2022 naar 2021 en een kostenverhoging van € 100.000. 

 Stijging van de slibkosten met € 800.000 door toename van de verwerkingskosten per 
ton. 

 Lagere ICT-kosten (€ 100.000). 
 Lagere telefoonkosten (€ 100.000) door meer gebruik skype en whatsapp. 
 Lagere reis en verblijfkosten dienstreizen (€ 110.000) door minder reizen in verband 

met corona. 
 Verlaging budget voor schadevergoeding aan derden bij calamiteitenbestrijding 

hoogwater/droogte (€ 100.000) aan de hand van realisatiecijfers voorgaande jaren. 
 Overige wijzigingen zoals verlaging kosten Aquon zuiveringsinstallaties (€ 45.000), 

lagere proces en gerechtskosten en nog diverse kleine afwijkingen. 
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Overig 

Toevoeging aan voorzieningen Begroting  Voorjaarsnota Begroting  Rekening  

 (x € 1.000)   2021 2021 2020 2019 

Voorziening wachtgeldverplichtingen 0 0 0 97 

Voorziening pensioenen 80 80 80 51 

Voorziening dubieuze debiteuren 0 0 0 43 

Totaal     80 80 80 191 

 
Toelichting verschil tussen Beleidsbegroting 2021 en Voorjaarsnota 2021 
Er is geen verschil te verklaren. 
 

Onvoorzien   Begroting  Voorjaarsnota Begroting  Rekening  

 (x € 1.000)   2021 2021 2020 2019 

Onvoorzien   609 609 442 0 

Totaal     609 609 442 0 

 
Toelichting verschil tussen Beleidsbegroting 2021 en Voorjaarsnota 2021 
Er is geen verschil te verklaren. 
 
3.3  Toelichting op begrote baten naar opbrengstsoorten  
 

Baten (bedragen x € 1.000) Begroting  Voorjaarsnota Begroting  Rekening  

      2021 2021 2020 2019 

Rente / Renteresultaat -356 -696 1.042 577 

Dividend     850 600 600 306 

Geactiveerde rentelasten 1.114 1.454 1.233 872 

Geactiveerde uren   4.095 4.205 3.788 3.359 

Baten i.v.m. personeel 740 739 1.006 1.007 

Opbrengsten van derden 5.029 5.162 4.987 5.125 

Bijdragen van Rijk   384 364 144 223 

Bijdragen van Provincie 958 836 509 807 

Bijdragen van openbare lichamen 0 0 0 116 

Bijdragen van EU   0 0 0 0 

Bijdragen van overigen 0 0 0 116 

Onttrekking aan voorzieningen 0 0 0 15 

Nagekomen baten voorgaande jaren 0 0 0 0 

Totaal     12.814 12.665 13.308 12.524 

 
 
Toelichting verschil tussen Beleidsbegroting 2021 en Voorjaarsnota 2021 
 
De Baten zijn per saldo € 149.000 hoger dan in de Voorjaarsnota 2021. De belangrijkste 
verschillen worden hieronder genoemd:  

- De dividenduitkering is € 250.000 hoger dan bij de voorjaarsnota 2021. Een aantal jaren 
heeft de NWB geen dividend uitgekeerd (vorig jaar een startbedrag). De NWB heeft de 
intentie om de komende jaren een hoger bedrag uit te keren. Voorzichtigheidshalve was bij 
de Voorjaarsnota 2021 het “basisbedrag” aan dividend opgenomen. 

- De geactiveerde uren zijn € 110.000 lager dan bij de Voorjaarsnota 2021. Dit wordt  
veroorzaakt door vertraging in projecten. 

- De geactiveerde rentelasten zijn lager door naar beneden bijstelling van de rente. 
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- De opbrengsten van derden zijn in de Beleidsbegroting 2021 € 133.000 lager dan in de 
Voorjaarsnota 2021. Dit wordt veroorzaakt door: 

o De opbrengsten van derden zijn € 0,2 mln. lager vooral door af te dragen BTW op 
opbrengsten van de Energiefabriek waarmee in de Voorjaarsnota onder 
opbrengsten onvoldoende rekening was gehouden. 

o Hogere opbrengst van Brabantse Delta voor zuiveren in Tilburg van € 78.000, dit 
door een stijging van het aantal eenheden. 

- De bijdragen zijn in de Beleidsbegroting 2021 € 146.000 hoger en hebben vooral te maken 
met alsnog toegekende DHZ-subsidie, zowel rijk als provincie, binnen Watersysteem 
(bodem en water en doelrealisatie, blauwe sportparken, SIMMBA etc.). 

 
Waterschapsbelastingen 

Belastingopbrengsten Begroting  Voorjaarsnota Begroting  Rekening  

(bedragen x € 1.000) 2021 2021 2020 2019 

Watersysteemheffingen 51.314 51.360 50.351 48.667 

     Ongebouwd   4.733 4.790 4.405 4.045 

     Ongebouwd, natuur 131 127 121 94 

     Gebouwd   28.342 28.336 28.144 27.385 

     Ingezetenen   18.133 18.133 17.703 16.988 

     Vervolgingskosten 300 300 300 449 

     Kwijtschelding   -231 -231 -227 -205 

     Oninbare belastingopbrengsten -95 -95 -95 -89 

Zuiveringsheffing en 
verontreinigingsheffing 64.597 64.810 61.621 60.974 

     Zuiveringsheffing bedrijven 14.597 14.597 13.584 14.879 

     Zuiveringsheffing huishoudens 50.308 50.500 48.323 46.307 

     Verontreinigingsheffing 307 325 299 292 

     Vervolgingskosten 70 70 70 113 

     Kwijtschelding   -506 -506 -485 -475 

     Oninbare belastingopbrengsten -179 -176 -170 -142 

Overige belastingopbrengsten 0 0 0 0 

Totaal     115.910 116.170 111.972 109.641 

 
Toelichting verschil tussen Beleidsbegroting 2021 en Voorjaarsnota 2021 
 
Watersysteemheffingen: 
De opbrengst in de Beleidsbegroting is in totaal € 46.000 lager dan in de Voorjaarsnota 2021. Dit 
wordt verklaard door: 
 
Ongebouwd: 
Een daling van het aantal hectare en een daling van de tarieven ongebouwd. 
 
Gebouwd:  
Een hogere WOZ waarde dan in de Voorjaarsnota 2021. 
 
Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing:  
De opbrengst in de Beleidsbegroting 2021 is in totaal € 213.000 lager dan in de Voorjaarsnota 
2021. Dit wordt verklaard door: 
 
Zuiveringsheffing huishoudens: 
Een daling van de eenheden (aantal ve) ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021. 
 
Verontreinigingsheffing: 
Een daling van de eenheden (aantal ve) ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021. 
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Lijst van gebruikte afkortingen 
 

AB Algemeen Bestuur Waterschap De Dommel 

AMvB Algemene Maatregelen van Bestuur 

ARBO Arbeidsomstandigheden 

BAW Bestuursakkoord Water 

BB Beleidsbegroting 

BBP Bruto Binnenlands Product 

BHIC Brabants Historisch Informatie Centrum 

BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheid 

BOS Beslissing Ondersteunende Systemen 

BTW Belasting over de Toegevoegde Waarde 

BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

CAO Collectieve arbeidsovereenkomst 

CH4 Methaan 

CMS Content Management Systeem 

CO2 Koolstofdioxide 

DB Dagelijks Bestuur Waterschap De Dommel 

DHZ Deltaplan Hoge Zandgronden 

ECB Europese Centrale Bank 

EHS/EVZ Ecologische Hoofdstructuur/Ecologische VerbindingsZone 

EMU Economische Monetaire Unie 

FIDO Wet Financiering decentrale overheden 

FTE Full Time Equivalent 

GAK Granulair Actief Kool 

GGOR Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime 

GOB Groen Ontwikkelingsfonds Brabant 

GOO Geodata op orde 

GTD Gemeenschappelijk Technologische Dienst 

GWW Grond-, Weg- en Waterbouw 

ha hectare 

HBE Herbruikbare Brandstof Eenheid 

Hof Houdbaarheid Overheidsfinanciën 

HOW Handreiking Ontwikkeling Waterlopen 

HR Hoge Raad 

HWBP Hoogwater BeschermingsProgramma 

HWH Het WaterschapsHuis 

ICT/IT 
Informatie- en Communicatie Technologie/ Informatie 
Technologie 

IKB Individueel Keuze Budget 

ISO Internationale Organisatie voor Standaardisatie 

KAM Kwaliteit, Arbo en Milieu 

KRW Kaderrichtlijn Water 

LDD Leven-De-Dommel 

MVI Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 

MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

N Stikstof 

N2O Stikstofdioxide, Lachgas 

N2000 Natura 2000 
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NH4 Ammonium 

NNB Natuurnetwerk Brabant 

NNP Natte Natuurparel 

NPS-meting Net Promotor Score-meting (meting klantloyaliteit) 

NWB Nederlandse WaterschapsBank 

P Fosfaat 

PAS Programmatische Aanpak Stikstof 

PC Personal Computer 

PHA PolyHydroxyAlkanoates (Bioplastics) 

P&C Planning en Control 

RUDDO Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden 

RvS Raad van State 

RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie 

SIMMBA 
Simpel Infiltreren Met Meervoudige Berging & 
Afvoerregeling 

SGBP2 StroomGebiedBeheerPlan 2 

SMART Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden 

SNB Slibverwerking Noord-Brabant 

SPP Strategische PersoneelsPlanning 

STUW Samenwerkingsovereenkomst Tot Uitvoering Waterdoelen 

SVI 
Slibverwerking Installatie (bij WDD) / Slibverbranding 
Installatie (bij SNB) 

VCA Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers 

VJN Voorjaarsnota 

VE Vervuilingseenheid water 

VpB Vennootschapsbelasting 

WBP WaterBeheerPlan vanaf WBP-5: WaterBeheerProgramma 

WDD Waterschap De Dommel 

WKC Water Kennis Centrum 

WOZ Wet waardering onroerende zaken 

WSH Watersysteemheffing 

ZBO Zelfstandig BestuursOrgaan 

ZH Zuiveringsheffing 



Lijst van projecten en voorstel majeure projecten 

Bijlage: Voorstel Majeure Projecten Beleidsbegroting 2021 

De rood gekleurde projecten worden voorgesteld als majeure projecten 

  
Totale NETTO projectkosten 
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Bestuur en Bedrijfsvoering                     

A047801 Vervanging Sanitair waterschapshuis L   x         0 0   

A050301 SAN Productie L   x         0 0   

A050401 SAN TSM L x           0 0   

A053101 Samenwerkingsprogr. DWA met Colombia L x           0 0   

A053103 InspirAgua L x           0 0   

A053201 Internationale samenwerking algemeen L x           0 0   

A054001 Geluidsinstallatie L   x         0 0   

A054101 Aanpassing ivm Duurzame mobiliteit L   x           0   

A055201 Renovatie dak Dommelcafe L   x         0 0   

A057101 Nieuwe werkplekken 2.0 L     x       0 0   

A057201 Gebouwbeheersysteem Priva vervangen L   x         0 0   

P080401 Zonwering 2e verdieping L   x         0 0   

Bestuur en Bedrijfsvoering ICT                     

P048311 I-programma 2021 L     x       0 0   

P064102 Geoïnformatie stuwen conform GOO L x             0   

P064104 GOO statische data Waterketen L x             0   

P064105 GOO sturingsdata Watersysteem L x           0 0   

P064106 GOO inw landmeetgeg waterg en duiker L       x           

P064107 GOO Keringen, Waterl, Bruggen, Gemal L x             0   



 

66 

P074801 Verbeterplan GIBS L   x           0   

P076801 Verbreed WKC dataontsluiting L   x         0 0   

P077501 Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) L   x         0 0   

Dienstverlening-Waterpartner                     

P076701 DJUMA Implement Zaakgericht werken M     x         0   

Leven De Dommel                     

P075501 Aanpak negatieve overstorten Eindhov L   x         0     

P075502 Aanpak neg overstorten overige gem M     x       0     

P075602 Automatiseren stuwen M     x       0 0   

P078001 Vrije ruimte programma LDD L         x         

P078301 Slimmer sturen inzet waterbergingen L   x         0     

P078701 Buitengracht Fort Isabella in Vught M     x       0     

P079501 Gebiedsproces beekloop M   x         0 0   

P080601 Stuwen retentievijvers Tongelreep Va M   x         0 0   

Waterketen Algemeen                     

A039101 Specif.bijdr.reg.verhardopp.waterket L   x         0 0   

A054201 Giant V621 L   x         0 0   

A054701 Wateropgave 't Stepke Budel L   x         0 0   

A057301 Valtra tractor N104H5 MR18 met voorl L   x         0 0   

P058403 Projecten Circulaire waterketen M       x     0     

P058406 DO Biomakerij Strijp-S L x             0   

P058407 Supersludge L x           0 0   

P058408 Realisatie Biomakerij Strijp-S L       x     0     

P058409 Phario 2.0 Demo L   x         0 0   

P065101 Onzekerheidsmarge programma 2 L x           0     

P065601 Programmaruimte L x           0     

P077001 Aanpak nieuwe stoffen M       x     0     

P077002 Subsidie Pharmafilter Catharinazieke L     x       0 0   

P077003 Pilots nieuwe stoffen L     x       0     

P077004 Full-scale Nieuwe stoffen Hapert M       x           
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P077005 Full-scale Nieuwe stoffen Soerendonk M       x           

Waterketen Boxtel en overige rwzi's                     

P011305 rwzi Biest-Houtakker aanpassingen L   x           0   

P077402 LTAP gebouwrenovatie Hapert L     x       0 0   

P079601 Aanpassingen RWZI Boxtel M           10-15 0   Financieel 

Waterketen Eindhoven en Mierlo                     

P039804 Impact based RTC L   x         0     

P059906 Doorontwikkeling Kallisto Lange Term L   x         0     

P059908 Permanent maken meetopstellingen L   x           0   

P063103 Ophogen nabezinktanks L       x       0   

P063302 Oppervlaktewaterbeluchting L       x           

P063306 Aanvulling P063304 Demo opp.w.beluch L x             0   

P063403 Realisatie beluchting AT M         x     0 
Nieuwe techniek 
beluchting 

P063404 No-Regret-leidingw belucht AT's EHV L     x         0   

P069501 Vervangen geurbestrijding RWZI Eindh L       x     0 0   

P070102 Renov zandvanger RWZI Eindhoven mech L   x           0   

P072501 LTAP SVI Mierlo vervangen installati L           10-15 0     

P072601 LTAP RWZI Eindh rev en verv geb.inst L           10-15 0     

P073701 LTAP unit PLC”s rwzi Eindhoven L     x       0     

P077101 Budget plan Eindh capaciteitsuitbrei M           25-30       

P077102 Systeemkeuze/VO Eindhoven L   x         0 0   

P077801 Renovatie druktoren svi Mierlo L       x       0   

P077802 Renovatie slibbuffers 1+2 svi Mierlo L       x     0     

P078401 Meetopstellingen Kallisto L   x           0   

P080001 Plfase Piekemissies Eindh. ammonium L       x           

P080101 Plfase EBP rwzi Eindh (zandfilter) M           25-30       

Waterketen Tilburg (Oost) en Moerenburg                     

A054401 Nooduitlaat Tilburg L       x           

P056603 Optimaliseren energiefabriek L       x       0  Opbrengst 



 

68 

P063201 EBP rwzi Tilburg (zandfilter) L         x         

P063501 Piekemissies overige clusters L           10-15       

P064501 Tennet, begeleiding L     x             

P064502 Vloeivelden Tilburg L       x           

P069301 Vervangen RWZI Tilburg M           25-30 0     

P080201 Budget Plan Tilburg capaciteitsuitbr M           10-15       

P080202 Systeemkeuze/ VO Tilburg L       x     0     

P080203 Tilburg Cap Uitbr uitvoeringskrediet L       x     0 0   

P080801 Groengas en CO2 afvang installatie M         x   0   

Innovatie en 
vanwege 
opbrengst 

Waterketen Transportsystemen                     

P049003 Renovatie rioolgemaal Aalst M       x       0 
Omvang 
rioolgemaal 

P060901 RG Budel L       x       0   

P069901 Vervangen RG Spoordonk L     x         0   

P070501 LTAP revisie RG Oirschot L     x         0   

P071201 LTAP revisie rioolstelsel Eindhoven L x                 

P071206 Nieuw tracé riool Zuid Tp44-Tp31 M           15-20     
Financieel en afh. 
omgeving 

P072001 Aanpassing RG Goirle L     x       0 0   

P072901 LTAP RG Nijnsel L     x       0 0   

P073001 LTAP RG Helvoirt L     x       0 0   

P073301 LTAP rioolgemaal Vught L     x         0   

P077701 Optimal.beh+ond persleiding Vught L   x         0 0   

P078501 RG Haaren aanp. W-installatie + Pers L     x         0   

P080701 Herstel transportleiding 104 – Veldh L     x       0 0   

Watersysteem                     

Machines en Materialen                     

A020501 Schouwpadvijzel Mbeers (verv. 57540 L x           0 0   

A039501 Frees/vijzelcombinatie Agric en STH L x           0 0   
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A042301 Votex Jumbo Flex 260 Eco zijklepelma L x           0 0   

A042401 Votex Roadmaster 2607 Eco vlakklepel L x           0 0   

A042901 Quad Soerendonk L x           0 0   

A043001 Quad Hapert L x           0 0   

A048301 Klepelmaaier  Ducker met opvangbak L x           0 0   

A051201 Bootwagen (Lorrie) L x           0 0   

A051401 Maaiveegboot C480H (2012) L   x         0 0   

A051501 Schouwpadvijzel Schouten L x           0 0   

A051801 2 hoogwaterpompen (8 totaal) L x           0 0   

A052101 Maaiboot C480H (2013) L   x         0 0   

A052201 Vogel/noot klepelmaaier L x           0 0   

A052301 Fella frontmaaier (2016) L x           0 0   

A052401 Quad Boxtel L x           0 0   

A055301 Vervanging kunstw. Drongelens Kanaal L   x         0 0   

A056601 Kipper 8 ton Soerendonk L x           0 0   

A057001 Fendt F 207 Boxtel L   x         0 0   

A057401 Balenpers L x           0 0   

Overig                     

A040102 Nw Gender Emmasingelkw./Mathildeln L       x     0     

P025602 Groen blauw stim kader Stika deel 2 L x             0   

P025603 Groen blauw stim kader Stika deel 3 L x                 

P065202 Baggeren Schoonberg L x                 

P065203 Baggeren Klotputten L       x       0   

P068701 Verkennen opgave herstel overige ker M         x       

bedrag, 
afhankelijkheid 
derden 

P074901 Poldergemaal Beukenhorst L       x       0   

P075302 Herinrichting watersysteem Someren L       x           

P075303 Klimaatrobuust Someren L   x         0     

P075304 Onweerstaanbaar Someren L   x         0 0   

P077301 Baggeren DL136 Ekkersrijt L   x           0   
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P081001 Aanleg voorziening waterinlaat Olen L   x         0 0   

Watersysteem Realiseren Inrichtingsopgave                     

Inrichtingsopgaven                     

A045403 EVZ Gestel Centrumpassage L   x           0   

A054601 N2000/PAS proces aangelegenheden L   x               

P016107 EVZ Beekse Waterloop Nuenen L x                 

P016914 De Ruiting Landgoed Vughts L x                 

P016915 Essche Stroom Bruggelaar H   x             Tijd, Imago 

P016918 Bleijendijk reservering L x             0   

P016919 Regionale kering Essche Stroom M       x       0   

P017605 Schone Leij – Goirle Zuid M   x         0 0   

P017611 Nieuwe Leij Tilburg L x                 

P018701 Anti verdroging De Utrecht H x               Tijd, Imago 

P018702 Hoogeindse beek M   x           0   

P018803 Scheeken H       x           

P018804 EVZ Groote Waterloop L   x           0   

P019105 Beekherstel Kleine Beerze fase 1 H x                 

P019109 Omkeren Sifon Kleine Beerze L   x               

P019801 Beekherstel Reusel de Mierden H   x               

P019901 Beekherstel Groote Beerze div traj H     x           
LDD,  Geld, Tijd, 
Imago 

P020402 NNP Kampina 2e fase M x             0   

P025106 Dommel door Eindhoven reservering L   x           0   

P034003 BHS Run Grootgoor-Dommel H x             0   

P034004 NNP Beekloopdal H   x         0     

P034006 BHS Run Schaiksedijk/Stevert H x                 

P034602 Inrichting Rielloopdal L   x           0   

P034702 Vencompl. Leenderbos en Tong.reepdal H x                 

P034802 Dommeldal gebiedsproces PAS H x             0   

P034803 NNP De Malpie Zuid H x             0   
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P034804 NNP bij Elshouters- t Heike H x             0   

P034805 NNP Malpie Midden PAS opgave H x             0   

P034806 NNP Malpie Noord H x             0   

P035401 Vispassage Venbergse Watermolen H   x               

P035501 Vispassage Dommelsche Watermolen H   x               

P035701 Vispassage Opwettense Watermolen H   x               

P045602 Hooidonkse Beek Nuenen Noord L   x           0   

P051403 Waterberging Run H       x       0  Tijd, Imago 

P051414 Beekherstel en vistrappen in de Run H x             0  Tijd, Imago 

P051415 NNP Grootgoor H x             0  Tijd, Imago 

P051418 Hoogwatermaatregelen St. Oedenrode H         x       
Financieel, 
Subsidie 

P051601 NNP Vennen Budel M   x           0   

P053103 Reservering GGOR Landbouw M       x     0     

P053106 GGOR Landbouw Groene Woud H x             0   

P066901 Beekherstel NNP Strijper Aa M x             0   

P067601 Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen H x                 

P075401 Keersopperbeemden H   x             Tijd, Imago 

P075402 Keersop Midden H x               Tijd, Imago 

P075403 Keersop Kromhurken M   x           0 
LDD, aanleg 
klimaatbuffer 

Overig                     

A045602 Programmasturing Wsysteem ov jaren L x                 

A045603 Res. inhuur projecten watersysteem L       x           

A050004 Restopgave ongeprogrammeerd L       x           



 
 

 


