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1. Inleiding

1.1.

Bestuursakkoord Water

Het Bestuursakkoord Water (BAW) is in 2011 afgesloten in een context met sterk stijgende
kosten, omdat het waterbeheer aan steeds meer eisen moet voldoen. Tegelijkertijd was de
opdracht om het waterbeheer betaalbaar te houden voor burgers en bedrijven, ondanks de
grote opgaven. Om de lastenstijging gematigd te houden, hebben Rijk, provincies,
gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven afgesproken om een doelmatigheidswinst
na te streven die tot 2020 geleidelijk oploopt tot jaarlijks € 750 miljoen ten opzichte van
2010.
De doelmatigheidswinst is opgebouwd uit € 450 miljoen in de waterketen (€ 380 miljoen bij
gemeenten en waterschappen en € 70 miljoen bij drinkwaterbedrijven) en € 300 miljoen in
het beheer van het watersysteem door Rijk, provincies en waterschappen.
In het BAW is tevens afgesproken om de ontwikkeling van de lokale lasten en de bereikte
doelmatigheidswinst door de jaren heen in beeld te brengen. Dat gebeurt via drie parallelle
sporen:
1. De ontwikkeling van de lokale lasten en kosten.
2. De manier waarop de doelmatigheidswinst wordt bereikt.
3. De ontwikkeling van de door partijen geleverde prestaties.
Hiermee wordt een evenwichtig beeld gegeven van de lastenontwikkeling, de
doelmatigheidswinst en de ontwikkeling van de prestaties. Op grond hiervan is een goed
oordeel mogelijk. Het begrip ‘doelmatigheidswinst’ is door de werkgroep Monitoring
Financiële Doelmatigheid (MFD) in de Nulmeting (2012) gedefinieerd als: ‘meer doen
(prestatie) met dezelfde middelen of voldoen aan de wettelijke vereisten met minder
middelen’.
Jaarlijks wordt in de Staat van Ons Water, gerapporteerd over het eerste en tweede spoor.
Eenmaal per drie jaar wordt uitgebreider gerapporteerd over alle sporen, mede aan de hand
van de drie benchmarks in de waterketen (drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering). In
deze rapportage wordt ook de vraag beantwoord of de prognose van de autonome
ontwikkeling aangepast moet worden. Aan deze prognose wordt de feitelijke ontwikkeling
van de lokale lasten en kosten in spoor 1 gerelateerd.

1.2.

Samenvatting en conclusies

Dit is de tweede driejaarlijkse Monitor Lastenontwikkeling en Financiële Doelmatigheidswinst,
waarin gerapporteerd wordt over de kostenontwikkeling, de doelmatigheidswinst en de
ontwikkeling van de prestaties in de periode 2010 tot en met 2016. Het eerste rapport werd
in 2014 uitgebracht over de periode 2010-2013. Het verloop van de heffingen en
drinkwaterkosten laat een ontwikkeling zien, waarbij de doelstelling van de besparing van €
750 miljoen per jaar sneller wordt gerealiseerd dan verwacht. De samenwerking functioneert
ook in de periode 2014-2016 goed. In het vervolg van dit rapport wordt nader ingegaan op
de gegevens uit deze periode.
De kosten en lasten van de waterbeheerders worden vergeleken met de prognose van de
autonome ontwikkeling (BAW-prognose). Daarom is het van belang dat deze prognose wordt
aangepast naar aanleiding van exogene factoren die zich in de afgelopen periode hebben
voorgedaan. Hierdoor wordt de gerealiseerde doelmatigheidswinst ontdaan van de
ontwikkelingen die zich ook voorgedaan zouden hebben zonder de afgesproken
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doelmatigheidswinst. Voor de gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven geldt dat
de BAW-prognose onder andere is gecorrigeerd voor rente, inflatie, energieprijzen, inzet van
reserves en voorzieningen en enkele wijzigingen in taken. De BAW-prognose voor
Rijkswaterstaat en de provincies wordt niet aangepast omdat de invloed van exogene
factoren marginaal is.
De totale lastendruk ontwikkelt zich in de periode 2010-2016 min of meer gelijk met het
inflatieniveau. Dit betekent dat het waterbeheer voor burgers en bedrijven niet duurder is
geworden in vergelijking met andere diensten.
De voortgang van de doelmatigheidswinst, zoals afgesproken in het Bestuursakkoord Water,
ligt voor op de geplande koers. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de opbrengsten van de
heffingen en de kosten van de drinkwatervoorziening. Deze ontwikkeling blijft in de periode
2010-2016 namelijk duidelijk onder de lijn van de BAW-prognose. Hiermee wordt de
afgesproken doelmatigheidsdoelstelling tot op heden gerealiseerd.
Ondanks dat de realisatie van de doelmatigheid voorligt op de afgesproken koers, lijden de
prestaties niet onder het versneld realiseren van de doelmatigheidsdoelstelling. Integendeel,
de prestaties blijven op niveau of zijn in de periode 2010-2016 verbeterd.
De doelmatigheidsdoelstelling uit het BAW heeft de betrokken partijen gestimuleerd om nog
intensiever aan de slag te gaan door buiten de geijkte kaders te zoeken naar manieren om
kosten te besparen en hiermee aan de doelstelling te voldoen. Met name gemeenten,
waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben geleerd om de kostenstijging te beperken
door middel van intensievere samenwerking, toegenomen efficiency en verbeterd
assetmanagement.
Op grond van de huidige ontwikkelingen wordt verwacht dat de beoogde
doelmatigheidsdoelstelling in 2020 zal worden gerealiseerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat
de betrokken partijen zich ook in de komende periode blijven inzetten voor het verbeteren
van efficiency en intensieve samenwerking.
In het vervolg van deze rapportage wordt achtereenvolgens ingegaan op de bijstelling van
de prognoses van de autonome ontwikkeling (hoofdstuk 2), de resultaten van de
belastingopbrengsten en kosten, doelmatigheidswinst en de prestaties (hoofdstuk 3), de
lastendruk voor burgers en bedrijven (hoofdstuk 4) en tot slot de conclusies (hoofdstuk 5).
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2. Bijstelling prognoses autonome ontwikkeling
In het eerste spoor worden de werkelijke lasten en kosten van waterbeheerders vergeleken
met de prognose van de autonome ontwikkeling. De lasten en kosten kunnen zich als gevolg
van exogene ontwikkelingen anders ontwikkelen dan was voorzien in de prognose. Exogene
ontwikkelingen zijn gedefinieerd als ontwikkelingen die wel effect hebben op de kosten, maar
waar waterbeheerders geen directe invloed op hebben. Het betreft:
•
•
•

Nieuw nationaal of internationaal beleid/regelgeving zoals vastgelegd in nationale
wet- en regelgeving, beleidsregels en Europese richtlijnen;
Macro-economische ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van de rente, inflatie en
energie- en grondstoffenprijzen;
Beleidswijzigingen bij provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven
die het kostenniveau van de andere partij(en) beïnvloeden.

Naast deze exogene ontwikkelingen kunnen ook financieel-administratieve wijzigingen de
autonome ontwikkeling beïnvloeden, zoals afschrijvingstermijnen. Afgesproken is dat de
prognoses worden gecorrigeerd voor exogene ontwikkelingen en voor financieeladministratieve wijzigingen. Deze vloeien niet voort uit doelmatigheidsverbetering. Simpel
gezegd wordt de BAW-lijn ontdaan van wat ook zonder BAW zou plaatsvinden.
De cijfers, onderliggende onderbouwing en berekeningen die door de gemeenten,
waterschappen en drinkwaterbedrijven zijn aangeleverd, zijn getoetst en akkoord bevonden
door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO).

2.1.

Gemeenten

De BAW-prognose van de gemeenten is gecorrigeerd voor wijzigingen in de toename van het
areaal en te beheren voorzieningen, de toename door de verbreding van de gemeentelijke
watertaken, de toename door meer volledige kostendekking, de verhoogde kostendekking bij
BTW, rente, inflatie en de netto-dotatie van voorzieningen (correctie voor veranderingen in
het spaargedrag van gemeenten). In bijlage A wordt de aanpassing van de prognose van de
autonome ontwikkeling bij de gemeenten uitgebreider beschreven.
Gemeenten hebben met de Wet Gemeentelijke Watertaken een verbreding tot 3 zorgplichten
(voor hemelwater, grondwater en afvalwater) gekregen. Gemeenten betalen van oudsher de
aanleg van de riolering vrijwel niet uit de heffing. Steeds meer gemeenten doen dit wel en
maken de heffing daarmee meer kostendekkend, wat uitvoering geeft aan het rijksbeleid om
heffingen en belastingen van water zoveel mogelijk kostendekkend te maken. Daarom wordt
hiervoor het autonome scenario gecorrigeerd. De investeringen zijn per jaar gepland.
Volgens BBV is langjarige afschrijving de enige toegestane financieringswijze. Daarom wordt
in de doorberekening 100% langjarig afgeschreven.
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

20102012
Rente (pp2010)

0

-56

-80

-107

-109

-112

-115

-117

-119

Afschrijvingstermijn (naar
50 jaar) en inflatie
kapitaallasten (pp2010)

0

-38

-41

-41

-39

-38

-36

-35

-33

Wijzigingen directe
afboeking

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Correctie financiering
investeringen

0

84

11

37

34

31

29

26

24

Verbreding investeringen

0

12

18

21

22

23

24

25

26

Nieuwbouw uit heffing

0

4

5

6

8

10

12

13

15

- stijging operationeel door
areaalvergroting (67%)

0

30

35

40

40

40

40

40

40

- stijging beheerkosten door
verbrede taken (PP2010)

0

7

10

12

12

12

12

12

12

- stijging beheerkosten door
verbrede kostentoerekening
(PP2010)

0

15

20

25

25

25

25

25

25

Verhoogde btw-toerekening
(met correctie voor 21%)

0

3

6

12

12

12

12

12

12

Dotatiewijzigingen (netto)

0

-21

10

15

0

0

0

0

0

Totaal

0

40

-8

21

5

4

4

3

2

Operationeel:

Figuur 2.1: Tabel aanpassingen autonome ontwikkeling gemeenten (in miljoen
euro nominaal)

2.2.

Waterschappen

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

20102012

Voor wat betreft de waterschappen is voor 20 factoren onderzocht of de BAW-prognose op
grond hiervan zou moeten worden aangepast. Uiteindelijk is gecorrigeerd voor de inzet van
reserves, renteontwikkelingen, toename van kwijtschelding en oninbare heffingen, verlaging
van de pensioenpremie en de invoering van vennootschapsbelasting voor overheden. In
bijlage B wordt de aanpassing van de prognose van de autonome ontwikkeling bij de
waterschappen beschreven.

1c Inzet van reserves

0

0

-7

-7

26

3

2

1

1

10. Lagere rente

0

-17

-29

-43

-57

-59

-61

-63

-65

11. Meer
kwijtschelding/oninbaar

0

0

4

13

14

12

12

12

12

12. Verlaging
pensioenpremie werkgever

0

0

0

-6

-11

-1

-1

-1

-1

16. Invoering Vpb

0

0

0

1

1

0

0

0

0

Totaal

0

-17

-33

-42

-28

-46

-49

-51

-54

Figuur 2.2: Tabel aanpassingen autonome ontwikkeling gemeenten (in miljoen
euro nominaal)
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2.3.

Drinkwaterbedrijven

De prognose van de autonome ontwikkeling van de kosten van de drinkwaterbedrijven is
aangepast vanwege de lagere rente- en inflatieontwikkeling dan in 2012 werd voorzien.
Daarnaast is waar nodig gecorrigeerd voor andere exogene factoren zoals beschreven in de
Nulmeting. Dat levert een ten opzichte van de oorspronkelijke prognose lagere
kostenontwikkeling op dan de oorspronkelijke prognose. De operationele kosten dalen als
gevolg van met name lagere energiekosten. De vermogenskosten dalen als gevolg van
lagere rentestanden en herfinanciering alsmede als gevolg van de WACC regulering
(maximering van het rendement). De post belastingen stijgt daarentegen vanwege de sterk
gestegen precariobelasting. Ook zijn bij een aantal bedrijven de afschrijvingstermijnen
aangepast, meestal vanwege de langer dan verwachte levensduur van de netwerken.
2016
2017
2018
2019
2020
Operationele kosten
-7
-9
-11
-16
-18
Afschrijvingen
-15
-16
-22
-24
-27
Vermogenskosten
-40
-59
-83
-80
-87
Belastingen
9
8
8
8
8
Totaal
-53
-76
-108
-112
-124
Figuur 2.3: Tabel aanpassingen autonome ontwikkeling drinkwaterbedrijven (in
miljoen euro nominaal)

2.4.

Rijkswaterstaat

Voor Rijkswaterstaat (RWS) is het niet mogelijk om de autonome ontwikkeling van de
belastingopbrengsten af te zetten tegen de doelmatigheidswinst. De uitgaven die RWS doet
als uitvoeringsorganisatie van IenM en als beheerder van infrastructurele werken zijn
onderdeel van de begroting van IenM. Deze begroting wordt voornamelijk gevoed van uit de
algemene middelen.

2.5.

Provincies

De prognose van de autonome ontwikkelingen wordt voor de provincies niet aangepast,
omdat externe factoren marginale invloed hebben op de prognose van de autonome
ontwikkeling.
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3. Resultaten van de lastenontwikkeling, doelmatigheidswinst en
prestaties

3.1.

Spoor 1: Ontwikkeling van de lokale lasten en kosten

3.1.1.

Waterketen

Het onderdeel van het BAW dat de meeste doelmatigheidswinst moet genereren (oplopend
tot € 450 miljoen in 2020), is de aanpak voor de waterketen door gemeenten,
waterschappen en drinkwaterbedrijven. Het beeld is dat de besparingen tot dusverre sneller
worden gerealiseerd dan voorzien. Dit vertaalt zich in een lasten- en kostenontwikkeling die
gematigder is dan werd verwacht bij de voorbereiding van het BAW.

Waterschappen en gemeenten
In figuur 3.1 wordt het totaal van de gerealiseerde opbrengst van de rioolheffing en
zuiveringsheffing (blauwe stippen) vergeleken met de prognose van de autonome
ontwikkeling zonder de afgesproken doelmatigheidswinst (rode lijn) en de prognose inclusief
doelmatigheidswinst (groene lijn). In figuur 3.2 wordt de ontwikkeling van de rioolheffing
van gemeenten weergegeven en in figuur 3.3 van de zuiveringsheffing van de
waterschappen.

Figuur 3.1: Ontwikkeling van de totale belastingopbrengsten voor de
afvalwaterketen
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Figuur 3.2: Ontwikkeling van de heffingsinkomsten van de rioolheffing van de
gemeenten

Figuur 3.3: Ontwikkeling van de opbrengsten van de zuiveringsheffing van de
waterschappen

Uit de figuren blijkt dat de opbrengsten in het beheer van de afvalwaterketen stijgen, maar
dat de stijging van zowel de rioolheffing als de zuiveringsheffing gematigder is dan in de
prognoses uit het BAW werd verwacht. De besparingen die voortvloeien uit het BAW zijn in
de periode 2010-2016 duidelijk zichtbaar en worden vooralsnog sneller gerealiseerd dan in
2011 werd ingeschat.
De besparingen zijn mede het gevolg van een gewijzigde investeringsstrategie. Enerzijds
worden de afval- en regenwaterstromen intensiever gemeten, waardoor het inzicht in de
feitelijke toestand en het functioneren van de afvalwaterketen toeneemt. Op basis van dit
inzicht en het gebruik maken van de beleidsvrijheid van gemeenten en waterschappen,
worden nut en noodzaak van investeringen beter afgewogen dan voorheen. Anderzijds is de
investeringsstrategie gebaseerd op verbeterd assetmanagement, waarbij gebruik gemaakt
wordt van het inzicht dat de technische levensduur van infrastructuur vaak aanzienlijk langer
is dan waarvan ten tijde van de aanleg uit is gegaan. Door middel van risicogestuurd
onderhoud kan de technische levensduur optimaal worden gebruikt met behoud van
bedrijfszekerheid. Hierdoor zijn investeringsprogramma’s heroverwogen met als
9

uitgangspunt dat bijstellingen van deze programma’s geen negatieve gevolgen hebben voor
de prestaties.
Ondanks dat de afgesproken doelmatigheidswinst wordt gerealiseerd, blijven de kosten – en
daarmee de noodzakelijke belastingopbrengsten – stijgen. Dit komt door nieuwe opgaven als
gevolg van hevigere neerslag (klimaatverandering) en milieukwaliteitseisen (waaronder EU
Kaderrichtlijn Water). Een andere belangrijke factor is dat gemeenten en waterschappen de
meeste investeringen activeren en langjarig afschrijven (perioden van tien tot tachtig jaar).
De eerste aanleg van de riolering is in veel gevallen betaald uit grondopbrengsten en dus in
een keer ten laste is gebracht van de koper van het gebouw, waaruit dus geen kapitaallasten
voortvloeien. Omdat de meeste vervangingsinvesteringen worden geactiveerd leiden deze
wél tot jaarlijkse kapitaalslasten en daarmee tot een jaarlijkse kostenstijging. Tenslotte zijn
ook de gemeentelijke watertaken uitgebreid in 2009: van afvalwater naar afvalwater,
regenwater en grondwater.
De werkelijke belastingopbrengst van de gemeenten en waterschappen in de
afvalwaterketen ligt € 343 miljoen euro onder de BAW-prognose zonder doelmatigheidswinst.

Drinkwaterbedrijven
De drinkwaterbedrijven liggen in het algemeen goed of zelfs voor op schema. Het
kostenniveau ontwikkelt zich gunstiger dan volgens de prognose. Dit komt doordat
besparingen versneld zijn doorgevoerd en extra besparingen zijn gerealiseerd in de
operationele bedrijfsvoering. Dit leidt tot een versnelde verlaging van het kostenniveau.
Daarnaast blijven de investeringen iets achter bij de prognose door optimalisatie van de
investeringsplanningen door verbeterd asset management. Dit beeld geldt voor alle
drinkwaterbedrijven.
De gerealiseerde doelmatigheidswinst door de drinkwaterbedrijven bedraagt € 80 miljoen in
2016.

Figuur 3.4: Ontwikkeling drinkwaterkosten

3.1.2.

Watersysteem

Waterschappen
Als gevolg van het BAW komen sommige uitgaven voor rekening van de waterschappen, die
voorheen door het Rijk werden betaald. De waterschappen hebben de
muskusrattenbestrijding overgenomen van de provincies, wat voorheen voornamelijk werd
bekostigd uit het provinciefonds. Tot 2011 werd het Hoogwaterbeschermingsprogramma
10

volledig bekostigd uit de Rijksbegroting. Vanaf 2011 betalen ook de waterschappen mee,
oplopend tot € 185 miljoen per jaar vanaf 2016 (prijspeil 2016). Deze extra kosten van de
waterschappen als gevolg van het BAW maken onderdeel uit van de prognose exclusief
doelmatigheidswinst die onderdeel is van de in grafiek 3.8 weergegeven totale

belastingopbrengsten van de waterschappen.

Figuur 3.5: Ontwikkeling van de totale belastingopbrengsten van de waterschappen

De waterschappen ontplooien vele doelmatigheidsinitiatieven, zowel in eigen huis als met
andere partners. om er voor te zorgen dat burgers en bedrijven niet worden geconfronteerd
met de extra kosten die zij als gevolg van het BAW hebben. Uit de figuur blijkt dat de
belastingopbrengsten minder sterk stijgen dan was voorzien bij het afsluiten van het BAW.
Naast doelmatigheid speelt mee dat de waterschappen in 2011, het eerste jaar van hun
deelname aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma en van hun overname van de
muskusrattenbestrijding, een deel van de kosten hiervan hebben voorgefinancierd en niet
ten laste hebben gebracht van hun belastingplichtigen. De prognose ging er wel vanuit dat
alle extra kosten direct in de belastingopbrengst zouden komen. Hierdoor werd in 2011
direct een structureel ’grote voorsprong’ genomen ten opzichte van de prognose.

Rijkswaterstaat
De uitgaven van Rijkswaterstaat (RWS) zijn onderdeel van de begroting van het ministerie
van Infrastructuur en Milieu (IenM). Deze begroting wordt voornamelijk gevoed vanuit de
algemene middelen, waardoor het voor RWS niet mogelijk is om de autonome ontwikkeling
van de belastingopbrengsten af te zetten tegenover de doelmatigheidswinst. De
doelmatigheidsdoelstelling maakt onderdeel uit van het totaalpakket aan
efficiencymaatregelen van €800 miljoen ter dekking van de onderhoudsproblematiek tot en
met 2020. Hierover wordt jaarlijks geïnformeerd in bijlage 4 van de Infrastructuurbegroting
van IenM. In de infrastructuurbegroting van 2017 is de verwachte prognose van de realisatie
€815-€820 miljoen waarmee de beoogde efficiencymaatregelen ruimschoots worden
gerealiseerd. Voor het hoofdwatersysteem geldt dat de prijs voor zandsuppleties is gedaald
waardoor RWS op het beheer en onderhoud van het hoofdwatersysteem de
efficiencydoelstellingen heeft behaald.
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Beoogde doelmatigheidswinst Rijkswaterstaat (miljoen euro per jaar)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Totaal
5,0
6,0
7,0
9,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
bedrag
Figuur 3.6: Ontwikkeling doelmatigheidswinst Rijkswaterstaat (prijspeil 2011)

Provincies
Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de kosten van de
provincies op het gebied van de waterhuishouding vanaf 2010 dalen. Deze daling wordt
voornamelijk gerealiseerd op de functie waterkeringen. Dit is onder andere veroorzaakt door
de overdracht van de muskusrattenbestrijding naar de waterschappen in 2011, hetgeen voor
de provincies een kostenverlaging van € 25 miljoen betekende. De provincies zijn met
eenzelfde bedrag door het Rijk gekort op hun uitkeringen. Daarnaast is in 2012 de
integratie-uitkering rivierdijkversterkingen/hoofdwaterkeringen vervallen, waardoor het
provinciefonds met € 42,2 miljoen is gekort. Uit dit bedrag werden de rente en aflossingen
op de verstrekte bijdragen aan de waterschappen bekostigd. Mogelijk hebben deze kosten
voor een deel nog effect gehad op de provinciebegrotingen in de navolgende jaren.
Ten opzichte van 2010 zijn de kosten ruim € 100 miljoen gedaald. Naast de toegenomen
efficiency waarmee de in het BAW afgesproken doelmatigheidswinst van € 9 miljoen wordt
bereikt, wordt het verschil tussen de prognose van de autonome ontwikkeling veroorzaakt
door diverse wijzigingen in beleid en ambities.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Totaal waterhuishouding
233,0
198,5
136,1
125,3
117,8
106,0
(miljoen euro)
Waarvan Waterkeringen
89,8
73,0
20,6
18,4
20,4
19,1
(miljoen euro)
Figuur 3.7: Kosten provincies op functie waterhuishouding, bron: CBS
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Figuur 3.8: Ontwikkeling kosten provincies
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3.2.

Spoor 2: Doelmatigheidswinst in de praktijk

3.2.1.

Samenwerking in de waterketen

Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven
Het grootste deel van de doelmatigheidswinst die in het BAW is afgesproken, wordt
gerealiseerd in de waterketen. Hier stemmen de gemeenten, waterschappen en
drinkwaterbedrijven hun taken zoveel mogelijk af. De gemeenten en waterschappen hebben
hun krachten gebundeld in 49 regio’s. De drinkwaterbedrijven zijn hierbij aangehaakt. De
koepels Unie van Waterschappen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Vereniging van
Waterbedrijven in Nederland stimuleren en faciliteren de samenwerkingsverbanden. De
samenwerking is voorts gefaciliteerd via kenniscoaches en het digitale platform
samenwerkenaanwater.nl. Tot slot brengen de drie koepels jaarlijks de voortgang en het
tussentijdse resultaat van de samenwerking in beeld. De resultaten van de laatstgehouden
monitor zijn in het vervolg van deze paragraaf weergegeven.
Figuur 3.9 geeft de doelrealisatie van de besparing op de jaarlijkse kosten per regio voor de
gemeenten en waterschappen aan het begin van 2017 weer. De doelrealisatie is uitgedrukt
in een percentage ten opzichte van de ambitie voor 2020 die de regio’s hebben vastgelegd in
plannen. Wanneer we de door de regio’s aangeleverde cijfers optellen, blijkt dat begin 2017
84,4% van de eigen ambitie op het gebied van kostenbesparing in de afvalwaterketen was
gerealiseerd.

Figuur 3.9: Doelrealisatie kostenbesparingen samenwerkingsregio’s van
gemeenten en waterschappen (% realisatie begin 2017 t.o.v. ambitie in 2020)

Figuur 3.10 geeft hetzelfde inzicht voor de drinkwaterbedrijven weer. De getotaliseerde
gerealiseerde kostenbesparing van de drinkwaterbedrijven bedroeg begin 2017 114,3% van
hun eigen ambitie voor het jaar 2020.
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Figuur 3.10: Doelrealisatie kostenbesparingen drinkwaterbedrijven (% realisatie
begin 2017 t.o.v. ambitie in 2020).

Ook zetten gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven concrete stappen om
kwaliteit van de uitvoering van de beheertaken in de waterketen te verhogen en de
personele kwetsbaarheid te verminderen.
De kwaliteit van de uitvoering van de beheertaken (en keuzes die daarbij aan de orde zijn)
vormt een belangrijke bouwsteen voor de te realiseren kostenbesparingen. Dat geldt voor de
periode tot 2020 en daarna. Belangrijke partijen hierbij zijn de kennisinstituten van de
gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven: Stichting RIONED, STOWA en KWR
Water Research. De respectievelijke organisaties doen via hen gezamenlijk onderzoek om
hun productie- en distributieprocessen te verbeteren en in te spelen op toekomstige
ontwikkelingen. Voorts geldt dat bij de organisaties innovatie een speerpunt is. Daarnaast
zijn de drie benchmarks in de waterketen een belangrijk instrument om het kwaliteitsniveau
van de drinkwaterbedrijven, gemeenten en waterschappen onderling te monitoren. De
uitkomsten worden door de organisaties gebruikt om hun eigen bedrijfsprocessen verder te
optimaliseren en te professionaliseren. Eind 2016 zijn de rapporten over het jaar 2015
uitgebracht.
Voor de afvalwaterketen, waarin de gemeenten en waterschappen actief zijn, geldt dat
inzicht in de feitelijke toestand en het functioneren van de keten leidt tot optimale beheersen investeringsbeslissingen bij vervanging van voorzieningen (riolering, gemalen,
zuiveringen e.d.), bij het realiseren van de opgaven klimaatadaptatie en waterkwaliteit en bij
maatregelen in het dagelijks beheer (o.a. reinigen en inspecteren).
Kwaliteit van de dienstverlening is voor de drinkwaterbedrijven topprioriteit. De
drinkwaterwaterbedrijven werken voortdurend aan het vergroten van hun professionaliteit.
Dat gebeurt bijvoorbeeld door kwaliteitscertificering en daaraan gekoppelde interne
kwaliteitsaudits. Tenslotte is training en opleiding een speerpunt bij alle bedrijven.
De regio’s en drinkwaterbedrijven hebben ook voor het thema kwaliteit eigen ambities
geformuleerd. Figuur 3.11 en figuur 3.12 geven de doelrealisatie weer van deze ambities
voor de waterschappen en gemeenten resp. de drinkwaterbedrijven in het voorjaar van
2017. Voor de waterschappen en gemeenten geldt dat zij gemiddeld inmiddels 63% van de
eigen ambitie hebben gerealiseerd op het gebied van kwaliteit. Uit het kaartbeeld blijkt dat
een aantal regio’s goed op koers ligt om de eigen doelstellingen in 2020 te realiseren.
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Voor de drinkwaterbedrijven is de gemiddelde realisatie 77%, wat betekent dat zij op koers
liggen wat betreft het halen van de eigen kwaliteitsdoelstellingen.

Figuur 3.11: Doelrealisatie op terrein van kwaliteit van de samenwerkingsregio’s
van gemeenten en waterschappen (% realisatie voorjaar 2017 t.o.v. ambitie in
2020).

Figuur 3.12: Doelrealisatie op terrein van kwaliteit van de drinkwaterbedrijven (%
realisatie voorjaar 2017 t.o.v. ambitie in 2020).

De regio’s en drinkwaterbedrijven hebben ook voor het thema personele kwetsbaarheid
eigen ambities geformuleerd.
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Voor de gemeenten en waterschappen gaat het onder andere om gezamenlijke
kennisontwikkeling, specialisatie in regionaal verband en uitwisseling van personeel. Het
verminderen van kwetsbaarheid leidt tot de garantie van continuïteit in de uitvoering van de
beheertaken en tot een verhoging van de kwaliteit ervan (professionaliteit).
Ook de drinkwaterbedrijven werken hard aan het verlagen van de kwetsbaarheid van hun
organisaties. Kennis die is ontwikkeld wordt vastgelegd in managementsystemen,
kennisoverdracht bij binnenkomst en bij vertrek van medewerkers krijgt veel aandacht en
ook tussen de bedrijven onderling wordt kennis structureel uitgewisseld.
Figuur 3.13 en figuur 3.14 geven de doelrealisatie weer van de ambities op het terrein van
personele kwetsbaarheid in het voorjaar van 2017 voor de regio’s van gemeenten en
waterschappen resp. drinkwaterbedrijven.

Figuur 3.13: Doelrealisatie op aspect vermindering van kwetsbaarheid van de
samenwerkings-regio’s van gemeenten en waterschappen (% realisatie voorjaar
2017 t.o.v. ambitie in 2020).
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Figuur 3.14: Doelrealisatie op aspect vermindering van kwetsbaarheid van de
drinkwaterbedrijven (% realisatie voorjaar 2017 t.o.v. ambitie in 2020).

Gemeenten en waterschappen hebben aan het begin van 2017 gemiddeld 57% gerealiseerd
van de ambitie op het gebied van kwetsbaarheid. Een aantal regio’s ligt goed op koers om
haar doelstellingen in 2020 te realiseren. De drinkwaterbedrijven hebben gemiddeld 84%
gerealiseerd van de ambities, waaruit blijkt dat ook zij op koers liggen.

Overige doelmatigheidswinst drinkwaterbedrijven
Buiten de waterketen werken drinkwaterbedrijven ook veel samen met andere organisaties
om de doelmatigheid te vergroten en de kosten en overlast voor de burger te verminderen.
Concreet gebeurt dat in alle regio’s met nutsbedrijven, waarbij het doel is om de overlast bij
het openleggen van de straat voor de burger en bedrijven zo laag mogelijk te houden. In
toenemende mate wordt daarbij gewerkt met gecombineerde werkzaamheden van
verschillende nutsfuncties (water, gas, elektra, kabels), waarbij ook aanbesteden,
projectmanagement en toezichthouden steeds vaker gezamenlijk wordt opgepakt.

3.2.2.

Voorbeelden van samenwerking in de waterketen

Hier volgen twee praktijkvoorbeelden die illustreren hoe organisaties in de waterketen een
bijdrage leveren aan doelmatigheid, kwaliteitsverbetering en vermindering van
kwetsbaarheid. Voor meer voorbeelden zie www.samenwerkenaanwater.nl.

Regio Groningen en Noord-Drenthe
De waterketensamenwerking Groningen-Drenthe bestaat uit de gemeenten in de provincie
Groningen, de vier noordelijke gemeenten in Drenthe, de waterschappen Noorderzijlvest en
Hunze en Aa’s, het Waterbedrijf Groningen en de Waterleidingmaatschappij Drenthe. Eind
2014 is de samenwerking vastgelegd in een bestuurlijk akkoord om de waterketen in deze
regio te optimaliseren met de drie K’s (Kosten, Kwaliteit en Kwetsbaarheid) en D
(Duurzaamheid) als doelstelling. Op het gebied van kostenbesparing wordt beoogd een
bedrag van circa € 18 miljoen minder meerkosten te realiseren in 2020. De vorm van
samenwerken is gevonden in een netwerkmodel en er wordt samengewerkt op twee
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schaalniveaus. Het eerste niveau is dat van 7 samenhangende clusters van gemeenten en
het tweede niveau is de gehele regio. Zie ook www.waterketengroningendrenthe.nl.

Figuur 3.15: Samenwerking regio Groningen en Noord-Drenthe

Samenwerking waterketen Noord- en Midden-Limburg
Negentien overheden uit Noord- en Midden-Limburg, verenigd in Waterpanel Noord, hebben
in maart 2016 een vernieuwd samenwerkingsconvenant in de waterketen gesloten. De
gemeenten, de twee waterschappen en het Waterschapsbedrijf Limburg werkten al langer
samen in deze regio. De toetreding van het Limburgse drinkwaterbedrijf
‘Waterleidingmaatschappij Limburg’ tot de samenwerking was een belangrijke reden om het
nieuwe convenant af te sluiten.
De organisaties werken samen op het gebied van de inzameling en het transport van
(stedelijk) afvalwater, de doelmatige inzameling en verwerking van regenwater en een
voldoende en duurzame drinkwatervoorziening. Ben Buiting, voorzitter van Waterpanel
Noord: “Burgers verwachten een goed werkende, efficiënte waterketen. Processen op elkaar
afstemmen, van elkaars expertise gebruik maken, projecten en investeringen samen
oppakken en elkaar bij de uitvoering van taken ondersteunen.” De samenwerking is ingezet
vanuit het Bestuursakkoord Water en heeft de afgelopen jaren al een besparing van € 11,5
miljoen opgeleverd.
Gezamenlijk voeren de samenwerkingspartners projecten uit op het gebied van onder andere
rioolvervanging en- renovatie, meten en monitoring, databeheer en de aanpak van
riooloverstorten. Het project ‘Waterklaar’ maakt burgers bewust van hun rol in de
waterketen en stimuleert en helpt hen om het regenwater van hun tuinen af te koppelen van
het riool. Dit draagt bij aan het voorkomen van wateroverlastproblemen.

3.2.3.

Samenwerking buiten de waterketen

Waterschappen
Ook buiten de waterketen genereren de waterschappen extra doelmatigheidswinst in het
waterbeheer. Dit gebeurt door maatregelen in de eigen organisatie en door de samenwerking
met andere waterschappen alsmede met gemeenten, Rijk en provincies te verbreden en te
intensiveren. In het vervolg van dit hoofdstuk worden de samenwerking van de
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waterschappen met de gemeenten op het gebied van belastingheffing belicht alsmede de
samenwerking tussen de waterschappen en Rijkswaterstaat.
Samenwerking leidt tot lagere perceptiekosten van waterschapsbelastingen
Een terrein waarop de waterschappen intensief de samenwerking met elkaar en de
gemeenten zoeken, is het opleggen en invorderen van belastingen. In het afgelopen
decennium heeft ieder waterschap onderzocht welke vorm van samenwerking het best
passend is. Aan het eind van 2015 hadden achttien waterschappen de uitvoering van hun
belastingtaken ondergebracht in een samenwerkingsverband. Soms is dit een
samenwerkingsverband van één waterschap met meer gemeenten, maar vaak is dit een
organisatie waarin enkele waterschappen de krachten hebben gebundeld en waarbij ook
steeds meer gemeenten aanhaken.
De volgende cijfers brengen in beeld hoe het aantal gemeenten waarmee de waterschappen
en hun belastingkantoren samenwerken zich heeft ontwikkeld. Voor een goed begrip van de
cijfers is het van belang te weten dat er in ons land ook samenwerkingsverbanden zijn
waaraan alleen gemeenten deelnemen, waardoor het niet voor alle gemeenten interessant is
aan te haken bij (de samenwerkingsverbanden van) de waterschappen.
2013
Samenwerking o.g.v. kwijtschelding
201
Bredere samenwerking o.g.v. belastingheffing en –invordering
85
Uitvoering van taxaties Wet waardering onroerende zaken
81
Figuur 3.16: Aantal gemeenten aangehaakt bij samenwerking op gebied van
belastingheffing en invordering van waterschappen

2015
242
107
105

Wat betreft het proces van kwijtschelding van belastingen is het aantal gemeenten waarmee
wordt samengewerkt gestegen van 201 in 2013 naar 242 in 2015. Voor de bredere
samenwerking op het gebied van de belastingheffing en invordering is het aantal gemeenten
gestegen van 85 in 2013 naar 107 in 2015. Het aantal gemeenten waarvoor de
(samenwerkingsverbanden van) waterschappen de taxaties voor de Wet Waardering
onroerende zaken uitvoeren 1 is gestegen van 81 in 2013 tot 105 in 2015.
Het opleggen en innen van de waterschapsbelastingen kost geld. We noemen dit
‘perceptiekosten’. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten van het inwinnen van de gegevens
die nodig zijn om aanslagen te kunnen samenstellen, het maken en versturen van
aanslagbiljetten en het nemen van maatregelen als aanslagen niet op tijd worden betaald.
De perceptiekosten worden uitgedrukt als aandeel van de opgelegde belastingopbrengst. De
intensivering van de samenwerking heeft er in belangrijke mate aan bijgedragen dat in
vergelijking met 2007 het aandeel van de perceptiekosten inmiddels 35% lager is.
2007
2009
2011
2013
2015
Perceptiekosten
6,4%
5,3%
5,0%
4,4%
4,1%
Figuur 3.17: Perceptiekosten als aandeel van de opgelegde belastingopbrengst

Samenwerking waterschappen en Rijkswaterstaat
Omdat hun taken voor een deel vergelijkbaar zijn, hebben de waterschappen en de regionale
directies van Rijkswaterstaat (RWS) veel mogelijkheden om bij de uitvoering via
samenwerking efficiencywinst te boeken. Sinds het afsluiten van het BAW wordt regionaal
verkend welke samenwerkingsmogelijkheden er concreet zijn en worden deze trajecten in
gang gezet. Om de samenwerking in de regio’s te faciliteren hebben RWS en de Unie van
Waterschappen het 'Platform Slim Samenwerken’ opgericht. De samenwerking verloopt over
1 De waarde van panden die aldus wordt vastgesteld wordt gebruikt voor onder andere de
onroerendezaakbelasting van de gemeenten, de watersysteemheffing van de waterschappen en het
eigenwoningforfait van de Rijksbelastingdienst. De waardering is formeel een taak van de gemeenten.
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een aantal sporen: verminderen van kwetsbaarheid, kostenreductie, kennis delen en
kwaliteitsverbetering. Door gebruik te maken van elkaars kennis, expertise en ervaring
werken de twee waterbeheerders efficiënter en wordt de kwaliteit van het werk in de
watersector vergroot.
Vanuit inkoop en aanbesteding zijn op het gebied van kennisoverdracht, gezamenlijk
opleiden en personeelsuitwisseling flinke stappen gezet. Dat geldt ook voor het meten en
monitoren van de waterkwaliteit en –kwantiteit. Gezamenlijk onderzoek naar doelmatige
monitoring heeft geleid tot concrete voorstellen voor en uitvoering van het gezamenlijk
inrichten en beheren van (regionale) meetnetten. Vergunningverleners en handhavers van
RWS en een aantal waterschappen beschikken dankzij slimme samenwerking over een nieuw
ICT-systeem waarmee gegevens gecentraliseerd en werkprocessen geüniformeerd worden.
Het systeem is nu in gebruik bij RWS en negen waterschappen. Andere onderwerpen waar
wordt samengewerkt zijn de professionalisering van de leidraden normeringen
waterkeringen, crisisbeheersing, mobiliteit en areaalbeheer.
Op het gebied van informatievoorziening heeft het Informatiehuis Water (IHW) verdere
gestalte gekregen. IHW is een gezamenlijk initiatief van de waterschappen, provincies en
RWS. Het IHW werkt aan uniforme, toegankelijke en bruikbare informatie over water. De
afgelopen periode is dit gerealiseerd voor waterkwaliteit: het IHW heeft de Kaderrichtlijn
Water informatie verzameld en ontsloten via het Waterkwaliteitsportaal. Het IHW ontwikkelt
zich de komende tijd door op de domeinen waterveiligheid en waterkwantiteit.
De volgende figuur geeft voor diverse onderwerpen aan hoeveel waterschappen er eind 2013
en eind 2015 een operationele samenwerking met de regionale directies van RWS hadden.

Aantal waterschappen dat
samenwerkt met RWS
0

4

8

12

16

20

24

overdracht waterkeringen
beheer primaire waterkeringen
overig beheer en onderhoud
meetnetten
vergunningverlening en handhaving
crisisbeheersing
inkopen en aanbesteden
kennisontwikkeling en onderzoek
uitwisseling personeel
opleidingen
2013, operationeel

2015 operationeel

Figuur 3.18: Ontwikkeling van de samenwerking tussen de waterschappen en
Rijkswaterstaat

Te zien is dat er op vrijwel alle onderwerpen een intensivering van de samenwerking heeft
plaatsgevonden. Alleen op het gebied van het beheer van primaire waterkeringen en de
overdracht van waterkeringen lijkt sprake van een vermindering van de intensiteit van de
samenwerking. Wat betreft de overdracht van waterkeringen is dit te verklaren uit het feit
dat dit een activiteit is die op projectbasis plaatsvindt en dus een incidentele samenwerking
betreft.
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Ecowatch monitoring van de waterkwaliteit op afstand
Een overschot aan nutriënten heeft een negatieve invloed op de waterkwaliteit in het
Paterswoldsemeer, ten zuiden van de stad Groningen. Hierdoor ontstaat er onder andere
blauwalg. In een samenwerkingsproject hebben het waterschap Noorderzijlvest en de
provincie Friesland Ecowatch ontwikkeld. Dit is een veldmonitor waarmee de
oppervlaktewaterkwaliteit op afstand gemeten kan worden. De Ecowatch staat op een paal in
het meer, meet de hele dag de kwaliteit van het water en stuurt de gegevens via het
internet door. Het waterschap kan hierdoor zijn watermanagement economisch
verantwoorder uitvoeren en tegelijk meer leren over het ontstaan van blauwalg. Andere
voordelen zijn het beter kunnen inschatten van risico’s, het sneller kunnen nemen van
maatregelen en het sneller en beter informeren van het publiek en betrokkenen.
Integrale omgevingsaanpak bij Dijkversterking Diefdijklinie
De Diefdijklinie, in beheer bij het waterschap Rivierenland, beschermt de Alblasserwaard en
de Vijfheerenlanden tegen het water dat bij een dijkdoorbraak in Gelderland uit de Betuwe of
Tieler- en Culemborgerwaarden zou stromen. De Diefdijk was niet overal stabiel genoeg en
moest daarom versterkt worden. Daarnaast wilden het Rijk en de provincie enkele
historische elementen van de dijk, zoals forten en loopgraven, restaureren en beschouwden
omwonenden de Diefdijk als verkeersonveilig. De verschillende belangen stonden een
eenduidig beheer en beleid in de weg en werkten kostbare deeltrajecten in de hand.
Met deze achtergrond heeft het waterschap bij versterking van de Diefdijklinie gekozen voor
een integrale gebiedsopgave. Dit houdt in dat vanaf het begin van het traject waterschap
Rivierenland, de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland gezamenlijk zijn
opgetrokken met het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie, diverse gemeenten en de
bewoners. Tijdens bewonersavonden presenteerden alle betrokken instanties zich als op een
markt. De bewoners konden gericht in gesprek gaan en vragen stellen. Op deze manier is
gewerkt aan draagvlak onder de bevolking. Door alle belangen samen te voegen in één plan
met één uitvoerder is er bovendien een kostenbesparing gerealiseerd. Het project is in
september 2016 opgeleverd.

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat heeft zich binnen de scope van het hoofdwatersysteem gecommitteerd aan
een doelmatigheidswinst van (afgerond) € 25 miljoen per jaar. De doelmatigheidsdoelstelling
maakt onderdeel uit van het totaalpakket aan efficiency maatregelen van € 800 miljoen
waarmee de kosten voor het beheer en onderhoud beheersbaar blijven. Voor het
hoofdwatersysteem realiseert RWS de efficiency door een daling van de prijs voor
zandsuppleties. Dit wordt gerealiseerd door een andere wijze van aanbesteden. Er worden
langjarig en meerdere percelen aanbesteed voor een contractperiode met meer concurrentie.
Er is een terugvaloptie van suppleren met een eigen schip. Daarnaast beoogt RWS
besparingen te realiseren door het meerjarig contracteren van het overige variabel
onderhoud bij het hoofdwatersysteem.
De beoogde besparing op de kustzandsuppleties voor de periode tot en met 2016 is
gerealiseerd. Voor de periode tot 2020 is de prognose dat ook dan de besparing wordt
behaald, maar de ontwikkeling van de markt en economie hebben hier een flinke invloed op.
Deze veroorzaken dat de prognose een beperkte betrouwbaarheid heeft.

Provincies
Door provincies wordt doelmatigheidswinst behaald door intensievere samenwerking met
waterschappen op het gebied van ruimtelijke planvorming over waterbeheer. Concrete
voorbeelden uit de praktijk bevestigen dat het BAW daadwerkelijk leidt tot meer
samenwerking, efficiency en andere benaderingen die zich uitdrukken in
doelmatigheidswinst. Het BAW vormt kortom een duidelijke impuls voor samenwerking in de
praktijk.

21

3.3.

Spoor 3: Ontwikkeling van de geleverde prestaties

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen van de prestaties in beeld gebracht voor de
partijen uit de waterketen.

3.3.1.

Prestaties in de waterketen

Prestaties gemeenten in de rioleringszorg

Gemeenten leveren goede prestaties in de rioleringszorg. Dit betekent dat de
doelmatigheidswinst niet ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening.
Wateroverlast en milieu
Door klimaatverandering en heviger buien lijkt het aantal malen hemelwateroverlast vaker
voor te komen. In 2012 registreerden de gemeenten op 1.330 locaties overlast. In 2016 is
naast overlast ook gerapporteerd over hinder. Er was 9.323 keer sprake van overlast of
hinder van hemelwater en 15.900 keer overlast of hinder van grondwater. Daarbij dient
rekening gehouden te worden dat het ene jaar meer extreme regen valt dan het andere jaar
waardoor cijfers niet één op één vergeleken kunnen worden.
In 2012 waren er 630 overstorten en hemelwateruitlaten met negatieve effecten op het
ontvangende oppervlakte water. In 2016 zijn dit er nog slechts 336. In 2013 was de totale
lengte van de vrijvervalriolering 94.600 km. In 2016 is dit 97.300 km. De vervanging en
renovatie van het vrijvervalstelsel neemt toe. In de jaren 2010-2012 werd 650 km buis
vervangen en 175 km gerenoveerd. Dit betreft 0,69% van het totaal aantal km. In de jaren
2013-2015 werd gemiddeld per jaar 417 km vervangen (0,43%), 192 km gerenoveerd
(0,20%) en 389 km (0,40%) verbeterd, samen 1% van totaal, zie ook onderstaande tabel.
Jaartal
vervanging vrijverval-riolering
(km buis per jaar (% per jaar)
renovatie vrijverval-riolering
(km buis per jaar (% per
jaar))

2006-2009
575 (0,64%)

2010-2012
650 (0,69%)

2013-2015
417 (0,43%)

170 (0,19%)

175 (0,18%)

192 (0,20%)

verbetering (ombouwen in
300
n.b.
2009) (km buis per jaar (% per
jaar))
vervanging mechanische
58 (0,2%)
29 (0,12%)
riolering (km buis per jaar (%
per jaar))
Figuur 3.19: Prestaties gemeenten in de rioleringszorg

389 (0,40%)

n.b.

Vanwege het beperken van de omvang van de benchmark – gedaan om de inspanning voor
gemeenten te verkleinen en zo een representatieve benchmark te behouden - hebben we
geen nieuwe gegevens over de vervanging van mechanische riolering en ook niet over het
totaal aantal verstoppingen, klachten en meldingen. Bij het inperken van de vragenlijst zijn
deze aspecten vooral vervallen vanwege twijfels over de nauwkeurigheid waarmee deze
gegevens met een beperkte inspanning kunnen worden aangeleverd.

Prestaties waterschappen in het zuiveringsbeheer
De taak afvalwaterzuivering van de waterschappen omvat:
•
het transport van het hemel- en afvalwater dat de gemeenten in de riolering hebben
verzameld naar de afvalwaterzuiveringsinstallaties van de waterschappen;
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•
•

de zuivering aldaar van het ontvangen water;
de verwerking en afzet van het zuiveringsslib dat bij de zuivering vrijkomt.

In 2015 exploiteerden de waterschappen in totaal 338 rioolwaterzuiveringsinstallaties, 2.239
rioolgemalen en bijna 8.000 km transportleiding. Op jaarbasis wordt er circa 2 miljard m3
afvalwater gezuiverd.
De prestaties in het zuiveringsbeheer van de waterschappen worden ontleend aan de
Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ). Met deze benchmark vergelijken de
waterschappen de resultaten die zij in de afvalwaterzuiveringstaak bereiken. De BVZ wordt
eenmaal per drie jaar in het najaar uitgebracht en is gebaseerd op de realisatie in het
voorafgaande jaar. De laatstgehouden BVZ is in oktober 2016 gepresenteerd en bracht de
prestaties in het jaar 2015 in beeld. Deze prestaties worden in deze paragraaf vergeleken
met de resultaten van de vorige bedrijfsvergelijkingen over de jaren 2009 en 2012. De
vergelijking vindt plaats op basis van het gewogen gemiddelde van de prestaties van de
waterschappen. De resultaten laten zien dat alle prestaties in de periode 2009-2015 een
verbetering laten zien. Dit betekent dat de doelmatigheidswinst niet ten koste is gegaan van
de kwaliteit van de dienstverlening.
Afwijkingen in de gehanteerde kengetallen t.o.v. de vorige rapportage
Bedrijfszekerheid afvalwaterzuivering
Voor de jaren 2009 en 2012 is de bedrijfszekerheid afvalwaterzuivering gemeten aan de
hand van de volgende indicatoren:
a) percentage van de totale beschikbaarheid op jaarbasis dat de
afvalwatertransportstelsels niet beschikbaar waren als gevolg storingen of uitval;
b) percentage van de totale beschikbaarheid op jaarbasis dat de installaties voor het
zuiveren van afvalwater niet beschikbaar waren als gevolg storingen of uitval.
In de Bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer over 2015 is geconcludeerd dat de aangeleverde
gegevens onvoldoende vergelijkbaar waren om tot een landelijk cijfer te kunnen komen.
Gebleken is dat verschillende definities worden gebruikt voor de
onderhoudsregistratiesystemen. Als gevolg van deze constatering is een project gestart om
de kwaliteit van onderhoudsinformatie te verbeteren. Als onderdeel daarvan zal een landelijk
uniform begrippenkader worden ontwikkeld en zal de inrichting van de
onderhoudsbeheerssystemen van de waterschappen met elkaar worden afgestemd. Met deze
achtergrond is dit kengetal niet opgenomen in deze rapportage.
Beheer infrastructuur afvalwaterzuivering
In de vorige rapportage is het beheer van de infrastructuur van de afvalwaterzuivering
weergegeven door het aandeel van de afvalwatertransportleidingen, de capaciteit van de
transportgemalen en de capaciteit van de afvalwaterzuiveringsinstallaties uit 2009 dat is
gerenoveerd of vervangen. Omdat in de Bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer over 2015
deze indicatoren niet zijn gemeten, zijn deze indicatoren in deze rapportage niet in beeld
gebracht. Verwacht wordt dat dit geen knelpunten zal veroorzaken vanwege de volgende
redenen:
•

•

•
•

Het wordt steeds meer duidelijk dat waterschappen risicomijdend opereren en vaak
ook financieel rekening houden met een herinvestering na afloop van de
afschrijvingstermijn;
In de praktijk blijkt dat de technische levensduur aanzienlijk langer is en dat met
risico gestuurd onderhoud deze technische levensduur optimaal benut kan worden
met behoud van bedrijfszekerheid;
Later herinvesteren leidt tot daling van de kapitaalslasten;
Veel transportleidingen en rioolgemalen zijn niet ouder dan 30 tot maximaal 40 jaar.
In de praktijk blijkt dat afschrijvingstermijnen van dergelijke installaties langer
gemaakt kunnen worden aangezien de technische levensduur ook langer wordt. De
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kwaliteit van deze installaties wordt gemeten door het rapporteren van het
storingsgedrag door middel van beschikbaarheid en betrouwbaarheid.
Prestaties afvalwaterzuivering
Voldoen aan de afnameverplichting
Deze indicator geeft aan in hoeverre de capaciteit van het afvaltransportsysteem van het
waterschap is afgestemd op de met de gemeenten overeengekomen afspraak voor de
afname van het aangeboden water. De indicator wordt berekend door per ‘overnamepunt’ de
beschikbare transportcapaciteit en de afnameverplichting (beiden in m3/uur) te bepalen voor
het gehele verzorgingsgebied van het waterschap.
Resultaat
2009

Resultaat
2012

Resultaat
2015

Voldoen aan
96,2%
97,7%
97,6%
afnameverplichting
Figuur 3.20: Prestaties waterschappen in de afvalwaterzuivering afnameverplichting

Ontwikkeling
2009-2015
+ 1,4%

Zuiveringsprestatie
De zuiveringsprestatie is een maatstaf die de kwaliteit van het eindproduct in beeld brengt,
namelijk goed gezuiverd afvalwater. De definitie van de indicator is: het gemiddelde
rendement van de verwijdering van zuurstofbindende stoffen (CZV), van stikstof (N) en van
fosfaat (P). In de tabel hieronder zijn ook de samenstellende delen van de indicator
opgenomen.
Resultaat
2009
86,6%

Resultaat
2012
86,6%

Resultaat
2015
87,2%

Zuiveringsprestatie
waarvan rendement
verwijdering:
- zuurstofbindende stoffen
92,3%
92,7%
93,0%
- stikstof
83,1%
82,8%
83,7%
- fosfaat
84,4%
84,4%
85,1%
Figuur 3.21: Prestaties waterschappen in de afvalwaterzuivering zuiveringsprestatie

Ontwikkeling
2009-2015
+ 0,6%

+ 0,7%
+ 0,6%
+ 0,7%

Voor de verwijdering van stikstof en fosfaat geldt een wettelijke eis van minimaal 75%. De
waterschappen voldoen hier dus ruimschoots aan.
Naleving lozingseisen
Deze indicator geeft aan in welk percentage van de metingen van het effluent de
afvalwaterzuiveringsinstallaties hebben voldaan aan de individuele lozingseisen die in de
vergunningen aan deze installaties worden gesteld. Deze lozingseisen hebben betrekking op
Biologisch Zuurstof Verbruik (BZV), Chemisch Zuurstofgebruik (CZV), stikstof (N), fosfaat (P)
en onopgeloste stof.
Resultaat
Resultaat
Resultaat Ontwikkeling
2009
2012
2015
2009-2015
Naleving lozingseisen
97,5%
98,6%
99,0%
+ 1,5%
Figuur 3.22: Prestaties waterschappen in de afvalwaterzuivering - lozingseisen

Specifiek energieverbruik zuiveren afvalwater
Het terugdringen van het energieverbruik, het investeren in innovatieve, energiezuinigere
oplossingen, het inzetten en bovenal het zelf produceren van duurzame vormen van energie
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zijn belangrijke speerpunten van de waterschappen in het algemeen en in het
zuiveringsbeheer in het bijzonder. De waterschappen leveren daarmee een bijdrage aan de
landelijke energiedoelstellingen en aan de afspraken die zij met het kabinet hebben gemaakt
in de Meerjarenafspraken Energie-Efficiency (MJA3) en het Klimaatakkoord. Samengevat, de
waterschappen geven invulling aan het begrip duurzaamheid en leveren een bijdrage aan
een duurzamer Nederland.
De prestaties van de waterschappen op dit terrein worden gemeten met twee indicatoren,
het totale energieverbruik voor het zuiveringsbeheer en verbetering van de energieefficiency per jaar. Voor dit laatste kengetal wordt berekend hoeveel het energieverbruik is
per 1.000 uit het afvalwater verwijderde inwonerequivalenten. Eén inwonerequivalent is de
gemiddelde hoeveelheid en vuillast van het afvalwater van één persoon. In het MJA3 hebben
de waterschappen afgesproken een energie-efficiency van 2% per jaar te realiseren.
Resultaat
2009

Resultaat
2012

Resultaat
2015

Ontwikkeling
2009-2015

Energieverbruik
7.750 TJ
7.875 TJ
7.500 TJ
- 3,2%
zuiveringsbeheer
Energie-efficiency verbetering
zuiveringsbeheer per jaar sinds
n.b.
+ 3,4%
+ 3,1%
+3,3%.
vorige meting
Figuur 3.23: Prestaties waterschappen in de afvalwaterzuivering - energievebruik

Andere interessante ontwikkelingen zijn:
•

•

Het percentage duurzame energie in het zuiveringsbeheer is gestegen van 94% in
2012 tot 103% in 2015. Dit percentage is hoger dan 100, omdat er ook levering van
zelf opgewekte energie ‘aan het net’ plaatsvindt;
Het aandeel van de verbruikte energie dat door de waterschappen zelf wordt
geproduceerd is gestegen van 28% in 2012 naar 32% in 2015.

Prestaties drinkwaterbedrijven
De prestaties van de drinkwaterbedrijven worden gemeten in de onderlinge
prestatievergelijking drinkwaterbedrijven die door de Inspectie voor Leefomgeving en
Transport (ILT) wordt uitgevoerd. De prestatievergelijking is een wettelijk verplichte
driejaarlijkse vergelijking die wordt uitgevoerd en gerapporteerd volgens het door het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgestelde Protocol Prestatievergelijking
Drinkwaterbedrijven 2015. In de rapportage van ILT zijn de wettelijk voorgeschreven
prestatie-indicatoren opgenomen. De in 2015 vergeleken indicatoren zijn op enkele
onderdelen afwijkend van de in 2012 en eerder vergeleken indicatoren, een vergelijking van
de indicatoren voor kwaliteit met eerdere jaren is daarom niet te maken. Hieronder worden
de voor deze rapportage relevante prestaties successievelijk weergegeven.
Kwaliteit
Alle tien de drinkwaterbedrijven voeren (meer dan) het afgesproken meetprogramma voor
kwaliteitsbewaking uit. De overall score voor de normoverschrijdingen is 0,05%. Bij 99,95%
van de metingen van de kwaliteit van drinkwater wordt voldaan aan de wettelijke
kwaliteitsnormen. De sectorscores voor normoverschrijdingen van gezondheidskundige
parameters ‘acuut’ en ‘niet-acuut’ bedragen respectievelijk 0,03% en 0,01%.
2009
Percentage uitgevoerde kwaliteitsmetingen
n.b.
Normoverschrijdingen (over all)
n.b.
Figuur 3.24: Prestaties drinkwaterbedrijven – kwaliteit drinkwater

2012
n.b.
n.b.

2015
110%
0,05%
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Klanttevredenheid
Bij klanttevredenheid gaat het om de waardering van klanten bij het verhelpen van
storingen, onderhoud, verhuizingen/klantmutaties, meteropname en facturering. Gemeten
wordt de mate waarin aan de verwachtingen van de klant wordt voldaan. Het gemiddelde
rapportcijfer dat de klanten de drinkwatersector in 2015 geven is 7,8, in de
prestatievergelijking over 2012 was dit 7,7. De verschillende drinkwaterbedrijven ontlopen
elkaar op dit aspect nauwelijks.
2009
Klanttevredenheid dienstverlening (rapportcijfer)
7,6
Figuur 3.25: Prestaties drinkwaterbedrijven - klanttevredenheid

2012
7,7

2015
7,8

Leveringscontinuïteit
De leveringscontinuïteit wordt in beeld gebracht door de indicator leveringsonderbrekingen.
Deze indicator geeft aan hoe lang een administratieve aansluiting in een jaar gemiddeld
zonder water heeft gezeten. De leveringsonderbrekingen in 2015 door gepland onderhoud
variëren van 5:23 tot 14:38 minuten. Onderbrekingen als gevolg van storingen variëren van
1:26 tot 8:43 minuten. Gemiddeld is de waterlevering van een huishouden door storingen en
gepland onderhoud 15:34 minuten onderbroken, waarvan 9:01 minuten door gepland
onderhoud en 6:33 minuten door storingen. Gemiddeld worden 0:50 minuten van deze
leveringsonderbrekingen veroorzaakt door derden.
2009
Ongeplande leveringsonderbreking (minuten)
7:35
Figuur 3.26: Prestaties drinkwaterbedrijven - leveringscontinuïteit

2012
5:57

2015
6:33

Energieverbruik
De indicator energieverbruik is het elektriciteitsverbruik in kWh voor het productie- en
distributieproces van water, gedeeld door de hoeveelheid geproduceerd drinkwater. Tussen
de drinkwaterbedrijven varieert het elektriciteitsverbruik dat met de drinkwatervoorziening
gepaard gaat van 0,34 tot 0,85 kWh/ m3. Gemiddeld bedraagt het elektriciteitsverbruik 0,50
kWh per m3 geproduceerd drinkwater, dit is iets minder dan in de vorige periode (0,52 kWh).
2009
Energieverbruik (kWh/m3)
0,50
Figuur 3.27: Prestaties drinkwaterbedrijven - energieverbruik

2012
0,52

2015
0,50

Beheer infrastructuur
Het beheer van de infrastructuur van de drinkwaterbedrijven wordt in beeld gebracht door
het investeringsbedrag voor vervanging van het leidingnet. In 2015 bedroeg de totale
investering door de sector in de vervanging van het leidingnet 186 miljoen euro. Dat is 41%
van de totale investering van de sector.
Indicator
2009
Investeringen in distributie infrastructuur (miljoen €
179
nominaal)
Figuur 3.28: Prestaties drinkwaterbedrijven – beheer infrastructuur

3.3.2.

2012
213

2015
186

Prestaties in het watersysteem

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen van de prestaties in beeld gebracht voor de
partijen die een bijdrage leveren aan de doelmatigheid in het watersysteembeheer.

26

Prestaties waterschappen in het watersysteembeheer
Voor de waterschappen geldt dat de besparingen die het BAW rubriceert als ‘besparingen in
het watersysteem’ een bredere scope hebben. Het gaat om alle besparingen die niet direct
plaatsvinden in de afvalwaterketen. Zo horen bijvoorbeeld besparingen op het gebied van de
belastingheffing of de ICT, die ten gunste vallen van zowel de afvalwaterzuivering als de
andere taken van de waterschappen, in deze ‘rubriek’. Om deze reden worden in het kader
van deze monitoring ook prestatie-indicatoren vermeld die deels een bredere scope hebben
dan het strikte ‘watersysteembeheer’.
Ook is het goed te vermelden dat die taak, het (strikte) ‘watersysteembeheer’ van de
waterschappen zowel de bescherming tegen het water (waterveiligheid, waterkeringen) als
het beheer van oppervlakte- en grondwater omvat. En het beheer van oppervlakte- en
grondwater omvat zowel de hoeveelheid (‘niet te veel en niet te weinig’) als de kwaliteit van
dat water.
De belangrijkste prestaties van de waterschappen worden, voor al hun taken, met de
publicaties Waterschapspeil en -spiegel in beeld gebracht en onderling vergeleken. De
prestaties van de waterschappen die in het kader van de doelmatigheidsmonitoring van het
BAW worden gemonitord, worden dan ook ontleend aan deze publicaties van de Unie van
Waterschappen of de gegevensverzameling die daaronder ligt. Waterschapspeil en -spiegel
worden eenmaal in de twee jaar uitgebracht en zijn gebaseerd op de realisatie in het
voorafgaande jaar. De laatste publicaties zijn eind 2016 beschikbaar gekomen en stelden de
prestaties in het jaar 2015 centraal. Deze prestaties zijn, tenzij anders aangegeven,
vergeleken met die over 2009, 2011 en 2013, de jaren waarop vorige publicaties betrekking
hadden. De resultaten laten zien dat vrijwel alle prestaties in de periode 2009-2015 een
verbetering laten zien. Dit betekent dat de doelmatigheidswinst niet ten koste is gegaan van
de kwaliteit van de dienstverlening.
Afwijkingen in de gehanteerde kengetallen ten opzichte van de vorige rapportage
Voldoen van gebied aan te handhaven oppervlaktewaterpeilen
In de vorige rapportage is een indicator opgenomen die aangaf in hoeverre de
beheergebieden van de waterschappen waren ingericht om te kunnen voldoen aan de na te
streven oppervlaktewaterpeilen. In het kader van hun benchmark hebben de waterschappen
geconcludeerd dat deze interne indicator veel minder toegevoegde maatschappelijke waarde
heeft dan de indicator die aangeeft in hoeverre de beheergebieden van de waterschappen
voldoen aan de normen ter voorkoming van onaanvaardbare wateroverlast. De indicator
‘voldoen van gebied aan te handhaven oppervlaktewaterpeilen’ is over 2015 dan ook niet
meer gemeten en komt niet voor in deze rapportage.
Prestaties watersysteem
Voldoen aan veiligheidseisen primaire waterkeringen
De circa 3.600 km primaire waterkeringen die de waterschappen in beheer hebben, moeten
voldoen aan wettelijk vastgestelde, landelijke normen. De waterschappen toetsen of de
keringen aan deze normen voldoen. Indien dat niet het geval is, worden deze keringen
aangemeld om onderdeel te worden van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Binnen de
programmering van dat programma wordt bepaald wanneer een kering moet worden
versterkt en dus in feite wanneer deze weer aan de normen gaat voldoen. De indicator
waarmee deze prestatie wordt gemeten is: het percentage van de primaire keringen dat bij
de waterschappen in beheer is dat aan de normen voldoet.
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Resultaat
2009

Resultaat
2011

Resultaat
2013

Resultaat
2015

% lengte primaire
waterkeringen
42%
62%
69%
73%
dat aan de normen
voldoet
Figuur 3.29: Prestaties waterschappen in het watersysteembeheer –
veiligheidseisen primaire waterkeringen

Ontwikkeling
2009-2015
+ 31%

Voldoen aan veiligheidseisen regionale waterkeringen
De waterschappen hebben ruim 14.000 km niet-primaire waterkeringen in beheer. Een groot
deel hiervan is inmiddels door de provincie aangewezen als zogenoemde regionale keringen
en eveneens door de provincies van veiligheidsnormen voorzien. Voor deze keringen bepalen
de provincies dus aan welke normen moet worden voldaan en zijn er geen landelijke
normen.
Het proces van toetsen tot en met voldoen aan de normen verloopt als volgt. De
waterschappen toetsen of de keringen aan de normen voldoen en bepalen vervolgens, indien
dat niet het geval is, wanneer een kering moet worden versterkt en dus wanneer deze aan
de normen gaat voldoen.
Idealiter wordt deze indicator net zo gemeten als de primaire waterkeringen: het percentage
van de regionale keringen dat bij de waterschappen in beheer is, dat daadwerkelijk aan de
normen voldoet. Maar omdat nog lang niet voor alle regionale waterkeringen normen zijn
vastgesteld en nog minder waterkeringen zijn getoetst, kan die indicator gemakkelijk tot
onjuiste conclusies leiden. Ook bij een grote vooruitgang in het aantal kilometers dat aan de
normen voldoet, kan de indicator in de tijd dalen als er meer kilometers van een norm zijn
voorzien. Daarom volgen we de veiligheid van de regionale keringen door het absolute aantal
keringen aan te geven dat van normen is voorzien, dat is getoetst en dat aan de normen
voldoet.
Resultaat
2009

Resultaat
2011

Resultaat
2013

Resultaat
2015

Ontwikkeling
2009-2015

Km’s regionale
waterkeringen
- dat is genormeerd
n.b.
10.033
9.665
9.397
- dat is getoetst
8.236
7.876
8.838
8.415
- dat aan de normen
5.122
5.072
5.944
4.822
voldoet
Figuur 3.30: Prestaties waterschappen in het watersysteembeheer –
veiligheidseisen regionale waterkeringen

Het feit dat er voor inmiddels per saldo bijna 700 km waterkeringen waarvoor jaren geleden
al een norm was vastgesteld inmiddels geen vastgestelde veiligheidsnormen meer zijn, geeft
aan dat dit beleidsveld nog sterk in beweging is. De verklaring voor het feit dat er in de
periode 2013-2015 een achteruitgang is in het aantal kilometers dat aan de normen voldoet
is dat de normen in de loop der jaren sterk zijn verhoogd.
Voldoen aan NBW-gebiedsnormen voorkoming wateroverlast
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW; 2003) is afgesproken dat de waterschappen,
samen met de gebiedspartners, voor de verschillende delen van hun beheergebied komen tot
normen, die uiteindelijk door de provincies worden vastgesteld. Deze normen zijn gericht op
het voorkomen van situaties van onaanvaardbare wateroverlast en bepalen hoe vaak deze
situaties maximaal mogen voorkomen. Aan de hand van de afgesproken normen wordt
berekend welke maatregelen moeten worden genomen om onaanvaardbare wateroverlast te
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voorkomen. In 2005 hebben alle waterschappen bepaald voor welk gedeelte van hun
beheergebied zij niet aan deze werknormen uit het NBW voldoen.
De indicator waarmee de voortgang wordt gevolgd luidt: het percentage van de oppervlakte
van de beheergebieden dat aan de ‘NBW normen’ voldoet.
Resultaat
2009

Resultaat
2011

Resultaat
2013

Resultaat
2015

Ontwikkeling
2009-2015

% oppervlakte
beheergebieden dat
voldoet aan normen
98,7%
99,0%
99,1%
99,1%
+0,4%
voorkoming van
onaanvaardbare
wateroverlast
Figuur 3.31: Prestaties waterschappen in het watersysteembeheer – NBW normen

De beschreven NBW-normen zijn gebaseerd op de oude klimaatscenario’s van het KNMI. Het
klimaat veranderde echter sneller dan waarvan in die scenario’s is uitgegaan. In 2014 heeft
het KNMI nieuwe scenario’s gepresenteerd, op basis waarvan nieuwe neerslagstatistieken
zijn ontwikkeld. Deze zijn sinds begin 2016 beschikbaar. Momenteel berekenen de
waterschappen welke gevolgen de nieuwste inzichten voor hun watersystemen hebben. Op
basis daarvan zullen zij nieuwe maatregelen moeten treffen om schade als gevolg van
wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.
Voldoen aan Europese normen chemische kwaliteit oppervlaktewater
Waterschappen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het regionale oppervlaktewater en
meten deze kwaliteit periodiek op een groot aantal plaatsen. De kwaliteit van het water
wordt bepaald door de aan- of afwezigheid van chemische stoffen en fysieke parameters die
van belang zijn voor de ecologie. Daarbij wordt ook, in aangewezen waterlichamen, getoetst
of de gemeten waarden voldoen aan de daarvoor geldende normen uit de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW onderscheidt chemische en ecologische normen
waaraan moet worden voldaan.
De waterschappen nemen maatregelen zoals inrichtingsmaatregelen in watersystemen
(bijvoorbeeld de aanleg van natuurvriendelijke oevers), strengere eisen voor vergunningen
en handhaving ervan alsmede aanpassing van waterzuiveringsinstallaties, om een hogere
waterkwaliteit te realiseren, maar hebben slechts een beperkte invloed omdat er vervuiling
optreedt vanuit meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen uit de landbouw, door het
wegspoelen van zware metalen, door de scheepvaart, er aanvoer plaatsvindt van stoffen via
rivieren uit het buitenland en door neerslag van gassen en andere stoffen, waarvoor onder
meer het (lucht)verkeer verantwoordelijk is. Naast het beleid van het waterschap is landelijk
beleid nodig om de komende jaren de waterkwaliteit echt verder te verbeteren.
Het voldoen aan de eisen voor waterkwaliteit wordt gemeten met de indicator: het
percentage waterlichamen 2 waarin het oppervlaktewater aan de normen voor de beoogde
toestand van prioritaire en gevaarlijke stoffen voldoet.

2 In de rapportage over de periode 2010-2013 was de indicator gebaseerd op het aantal meetpunten
waar aan de normen werd voldaan.
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Resultaat
2009

Resultaat
2011

Resultaat
2013

Resultaat
2015

Ontwikkeling
2009-2015

% waterlichamen
meetpunten waar
oppervlaktewater
77%
n.b.
53%
43%
- 34%
voldoet aan normen
prioritaire en gevaarlijke
stoffen
Figuur 3.32: Prestaties waterschappen in het watersysteembeheer – chemische
kwaliteit

De chemische toestand van het oppervlaktewater werd aanvankelijk vanuit de KRW
beoordeeld aan de hand van ongeveer 40 stoffen waarvoor op Europees niveau
milieukwaliteitsnormen zijn vastgesteld en waarvan er 33 als zogenoemde prioritaire stoffen
zijn aangewezen. Dat zijn stoffen die gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van mens
en dier, en die daarom zoveel mogelijk uit het oppervlaktewater moeten worden geweerd. In
de afgelopen jaren zijn er echter zowel een aantal stoffen toegevoegd als heeft er een
aanscherping van de normen plaatsgevonden. Dit verklaart de daling van het aantal
waterlichamen dat voldoet.
Voldoen aan normen zwemwater
In de wateren die bij de waterschappen in beheer zijn, zijn door de provincies 473 locaties
als officieel zwemwater aangewezen. De Europese Zwemwaterrichtlijn 2006 heeft als doel
zwemmers in oppervlaktewater te beschermen tegen onder meer risico’s op besmetting met
bacteriën en de gevolgen van giftige blauwalgen. De waterschappen hebben tot taak te
toetsen of de zwemwaterlocaties aan de eisen voldoen en het provinciaal bestuur te
adviseren over de te nemen maatregelen.
Als indicator om de zwemwaterkwaliteit in beeld te brengen wordt weergegeven op welk
aandeel van de zwemwaterlocaties is voldaan aan de normen van de Zwemwaterrichtlijn
2006.
Resultaat
2009

Resultaat
2011

Resultaat
2013

Resultaat
2015

Ontwikkeling
2011-2015

% zwemwaterlocaties
dat voldoet aan normen
n.b.
91%
95%
97%
Zwemwaterrichtlijn
2006
Figuur 3.33: Prestaties waterschappen in het watersysteembeheer –
zwemwaterkwaliteit

+ 6%

Voldoen aan termijnen afhandeling vergunningaanvragen Waterwet en keur
Waterschappen geven aan particulieren en bedrijven vergunning af in het kader van de
Waterwet en op grond van de eigen keur. Een indicator die een beeld geeft van de
klantgerichtheid van de waterschappen, luidt: percentage van het aantal
vergunningaanvragen dat door de waterschappen binnen de wettelijke termijnen wordt
afgewikkeld.
Resultaat
2009

Resultaat
2011

Resultaat
2013

Resultaat
2015

Ontwikkeling
2009-2015

% vergunningaanvragen
Waterwet en keur dat
82%
87%
92%
92%
+ 10%
binnen de wettelijke
termijnen is afgewikkeld
Figuur 3.34: Prestaties waterschappen in het watersysteembeheer – afhandeling
vergunningaanvraagen
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Aandeel duurzame inkoop
De waterschappen geven op vele manieren invulling geven aan het begrip duurzaamheid.
Dat doen zij onder andere door zo veel mogelijk duurzaam in te kopen. Duurzaam inkopen is
het toepassen van milieucriteria bij de inkoop van producten, diensten en werken. De
onderstaande indicator geeft aan welk aandeel van het inkoopvolume aan producten,
diensten en werken waarvoor duurzaamheidscriteria zijn vastgesteld daadwerkelijk voldoet
aan deze eisen.
Resultaat
2010

Resultaat
2011

Resultaat
2013

Resultaat
2015

Ontwikkeling
2009-2015

Aandeel duurzame
85%
88%
93%
98%
+ 13%
inkoop
Figuur 3.35: Prestaties waterschappen in het watersysteembeheer – duurzame
inkoop

Prestaties Rijkswaterstaat
Bij Rijkswaterstaat wordt er voor het meten van de prestaties aangesloten bij reeds
bestaande processen, waarmee de scores op prestatie-indicatoren worden gemeten. Er wordt
gemonitord aan de hand van de prestatie-indicatoren op het gebied van watermanagement,
en waterkeren.
Watermanagement
De indicator ‘informatievoorziening op orde’ geeft aan of de informatie, die nodig is voor een
adequaat watermanagement bij hoogwater, laagwater (droogte) en normale
omstandigheden, voldoende snel en goed wordt geleverd. De informatievoorziening voldeed
in 2015 niet aan de norm. De score over geheel 2015 is 80%. De meldingen die niet op tijd
waren of niet van de juiste kwaliteit hadden allen betrekking op de
Stormvloedwaarschuwingen voor de kust. In extreme situaties – bijvoorbeeld bij beslissingen
over het wel of niet sluiten van de stormvloedkeringen is Rijkswaterstaat 24 uur per dag in
direct contact met de afnemers van de informatie, waardoor de veiligheid niet in gevaar is
geweest. De tweede indicator ‘beschikbaarheid streefpeilen’ geeft aan of de streefpeilen van
drie belangrijke watersystemen (het IJsselmeer, Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal en
het Haringvliet) op het afgesproken niveau worden gehouden, conform het beleidsdoel.
Stuwen en spuien/gemalen zijn nodig om dit peil te sturen.
Watermanagement
2009
2012
Calamiteitenorganisatie
90%
100%
op orde
Informatievoorziening op
82%
91%
orde
Streefpeilen op
n.b.
n.b.
afgesproken niveau
Figuur 3.36: Prestaties Rijkswaterstaat in watermanagement

2015
n.b.
80%
100%

Waterkeren
De indicator ‘Basiskustlijn handhaven’ geeft aan of de basiskustlijn niet verder landinwaarts
is verschoven dan in 1990 is afgesproken (en in 2001 is herijkt). Kleine verschuivingen zijn
normaal en toegestaan, en worden door middel van het kustsuppletieprogramma
gecorrigeerd. De mogelijke kleine verschuivingen komen tot uitdrukking in de streefwaarde
dat 90 procent van de basiskustlijn op zijn plaats blijft.
De vijf stormvloedkeringen zijn steeds beschikbaar om hoogwater te keren en voldoen aan
de veiligheidsnormen uit de Waterwet. Indicator is het percentage van de
stormvloedkeringen dat voldoet aan de afgesproken faalkanseis. Voor twee van de vijf
stormvloedkeringen (Maeslantkering en de Ramspolkering) kan niet kwantitatief worden
aangetoond dat ze aan de faalkanseis voldoen. Beheersmaatregelen zijn genomen zodat
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deze keringen wel aan de wettelijke normen voldoen. De berekeningsmethode van een
faalkans is complex en vooral een technische exercitie. De genomen beheersmaatregelen
kunnen niet worden meegenomen in de faalkansberekening waardoor de actuele faalkansen
van deze twee keringen niet kwantitatief kunnen worden gemaakt.
Waterkeren
2009
2012
Basiskustlijn
13,19 mln. m3 zand
8,1 mln. m3 zand
suppletievolume
Basiskustlijn handhaven 3
n.b.
n.b.
Beschikbaarheid
100%
97,6%
stormvloedkeringen 4
Figuur 3.37: Prestaties Rijkswaterstaat in waterkeren

2015
10,75 mln. m3 zand
93%
60%

De score op de prestatie-indicatoren wordt periodiek gemeten. De Tweede Kamer wordt
onder meer via de begroting en jaarverantwoording IenM geïnformeerd.

Prestaties provincies
De provincies rapporteren op dit moment niet afzonderlijk over prestaties in het
waterbeheer. Aangezien 9 miljoen euro doelmatigheidswinst al per 2011 is gerealiseerd,
voegt het benoemen en monitoren van prestatie-indicatoren nauwelijks iets toe. Er worden
in deze rapportage dan ook geen prestaties weergegeven voor de provincies.

3 In 2009 en 2012 werd nog niet de Basiskustlijn als norm gehanteerd, maar de gesuppleerde
hoeveelheid zand voor/op de kust. De norm is 12 mln. m3 zand per jaar. Vanaf 2013 wordt de
Basiskustlijn als norm gehanteerd.
4 De stormvloedkeringen worden vanaf 2013 apart gemeten. In 2009 en 2012 werd gemeten of de
toestand van alle primaire RWS-keringen niet achteruit is gegaan ten opzichte van de toestand in 2006
(2e toetsing).
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4. Lastendruk voor burgers en bedrijven
Alle huishoudens en bedrijven betalen jaarlijks verschillende belastingen om het
waterbeheer in ons land uit te voeren. Daarnaast ontvangen zij de drinkwaterrekening van
het waterbedrijf. Voor eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens zijn
berekeningen gemaakt van de gemiddelde lastendruk. Daarnaast is ook een berekening
gemaakt van de gemiddelde lastendruk van agrarische bedrijven, groothandels en
productiebedrijven. De volgende figuren laten zien wat het betreffende huishouden of bedrijf
gemiddelde betaalde aan:
a)
b)
c)
d)
e)

Watersysteem- en wegenheffing (waterschap)
Zuiveringsheffing (waterschap)
Rioolheffing (gemeente)
Drinkwater (drinkwaterbedrijf)
Rijksbelastingen op drinkwater, zoals Belasting op leidingwater en BTW
(drinkwaterbedrijf)
f) Overige Rijksbelastingen ten behoeve van het waterbeheer (rijk)
g) Provinciale en rijksbelastingen ten behoeve van de watertaken van de provincie
(provincies en rijk)

Figuur 4.1: Gemiddelde lastendruk 2010-2016 eenpersoonshuishouden huurwoning
(in euro’s, prijspeil 2016)
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Figuur 4.2: Gemiddelde lastendruk 2010-2016 eenpersoonshuishouden
koopwoning (in euro’s, prijspeil 2016)

Figuur 4.3: Gemiddelde lastendruk 2010-2016 meerpersoonshuishouden
huurwoning (in euro’s, prijspeil 2016)
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Figuur 4.4: Gemiddelde lastendruk 2010-2016 meerpersoonshuishouden
koopwoning (in euro’s, prijspeil 2016)

Figuur 4.5: Gemiddelde lastendruk 2010-2016 agrarisch bedrijf met 40 ha. grond
(in euro’s, prijspeil 2016)
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Figuur 4.6: Gemiddelde lastendruk 2010-2016 groothandel (in euro’s, prijspeil
2016)

Figuur 4.7: Gemiddelde lastendruk 2010-2016 productiebedrijf voedingsmiddelen
(in euro’s, prijspeil 2016)

De lastendruk met betrekking tot de belastingen van waterschappen en gemeenten en de
drinkwatertarieven bleef in de periode 2010-2016 stabiel. De lastendruk heeft zich dus met
het inflatieniveau ontwikkeld. Het bedrag dat aan Rijksbelastingen wordt betaald voor het
waterbeheer fluctueert wat meer. Dit komt doordat de kosten van het Rijk voor een deel
programma-uitgaven zijn, die een dergelijk verloop kennen.
Voor drie bedrijfssituaties (agrarisch bedrijf, groothandel en productiebedrijf) is het niet
mogelijk om betrouwbaar in beeld te brengen hoeveel er aan Rijks- en provinciale
belastingen wordt betaald voor de watertaken van het Rijk en de provincies. Daarom
ontbreken deze bedragen in figuur 4.5, figuur 4.6 en figuur 4.7. Deze bedragen kunnen wel
voor alle bedrijven in ons land in totaal worden weergegeven (figuur 4.8).
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
Rijksbelastingen voor
186
189
167
207
279
223
watertaken Rijk
Provinciale en
Rijksbelastingen ten
15
12
7
8
9
8
behoeve van
watertaken provincies
Figuur 4.8: Rijks- en provinciale belastingen van bedrijven in Nederland voor
watertaken van het Rijk en provincies (miljoen euro, prijspeil 2016)

2016
255

7
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5. Conclusies
Het behalen van de doelstellingen van gematigde lastenontwikkeling en een grotere
efficiency in de waterketen ligt voor op de geplande koers. Dit blijkt uit de ontwikkeling van
de opbrengsten van de belastingen en de drinkwaterkosten terwijl de reeds hoge prestaties
op het zelfde niveau zijn gebleven of verbeterd. Tevens ontplooien de organisaties
doelmatigheidsinitiatieven met resultaten. Deze hoofdconclusie is gebaseerd op de volgende
deelconclusies:
•

•

•

•

De voortgang van de doelmatigheidswinst, zoals afgesproken in het bestuursakkoord
water, ligt voor op de geplande koers. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de
opbrengsten van de heffingen en de kosten van de drinkwatervoorziening. Deze
ontwikkeling blijft in de periode 2010-2016 namelijk duidelijk onder de lijn van de
BAW-prognose. Hiermee wordt de afgesproken doelmatigheidsdoelstelling tot op
heden gerealiseerd. Ook de heffingen voor burgers en bedrijven ontwikkelen
gematigder dan zonder het BAW het geval zou zijn.
Ondanks dat de realisatie van de doelmatigheid voorligt op de afgesproken koers,
lijden de prestaties niet onder het versneld realiseren van de
doelmatigheidsdoelstelling. Integendeel, de prestaties blijven op niveau of zijn in de
periode 2010-2016 verbeterd.
De doelmatigheidsdoelstelling uit het BAW heeft de betrokken partijen gestimuleerd
om nog intensiever aan de slag te gaan door buiten de geijkte kaders te zoeken naar
manieren om kosten te besparen en hiermee aan de doelstelling te voldoen. Met
name gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben geleerd om de
kostenstijging te beperken door middel van intensievere samenwerking, toegenomen
efficiency en verbeterd assetmanagement.
Op grond van de huidige ontwikkelingen wordt verwacht dat de beoogde
doelmatigheidsdoelstelling in 2020 zal worden gerealiseerd. Hiervoor is het
noodzakelijk dat de betrokken partijen zich ook in de komende periode blijven
inzetten voor het verbeteren van efficiency en intensieve samenwerking.
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Bijlage A
Beschrijving BAW-analyse Gemeentelijke watertaken
Rapportage van RIONED; beoordeeld en akkoord bevonden door het COELO

Inleiding
In het kader van het bestuursakkoord is afgesproken dat op basis van de benchmarks eens in de
drie jaar gekeken wordt of en op welke wijze bijstelling van BAW-cijfers nodig is om voor autonome
ontwikkelingen (veranderingen die niet gekoppeld zijn aan het BAW) te corrigeren.
Dit document geeft aan op welke wijze de berekeningen hiervoor hebben plaatsgevonden op basis
van de Benchmark 2016 voor de gemeentelijke watertaken. Dit jaar is voor een andere
systematiek gekozen dan 3 jaar geleden omdat met de Benchmark van 2016 meer gegevens
beschikbaar gekomen zijn.

1. Totstandkoming gegevens 2016
Hoewel de vragenlijst dit jaar sterk is ingekort neemt het draagvlak voor deelname bij gemeenten
af. Veel gemeenten vinden de vragenlijst voor de Benchmark (thans officieel monitor) nog steeds
uitgebreid en teveel werk. Daardoor zakt de respons, ondanks inzet van Stichting RIONED, het
benchmarkteam en leden van de subcommissie Water van de VNG die bestuurlijk gemeenten
benaderd hebben. De respons op de financiële gegevens verschilt maar lag bij de BM 2013 tussen
de 80 en 95% en bij BM 2016 tussen de 50 en 65%. De eerste vraag die dan opkomt, is of de
gegevens nog representatief zijn.
In dit hoofdstuk vindt u daarom eerst de uitgevoerde verschilanalyse met de BM 2013. Vervolgens
leest u over de gemaakte correcties en wijze van extrapoleren.
Verschilanalyse
Om te kijken in hoeverre de gegevens in 2016 representatief zijn is eerst een verschilanalyse
uitgevoerd. De gegevens van de deelnemers in 2016 over de jaren 2011 en 2012 (over deze jaren
was de respons hoger dan in 2010 zodat hier de minste bijschattingen in zitten) uit de oude
benchmark zijn geextrapoleerd naar heel NL op dezelfde wijze als voor alle deelnemers aan de BM
2013. Vervolgens zijn de verschillen tussen alle deelnemers van BM 2013 vergeleken met degene
die ook in 2016 hebben meegedaan. De resultaten staan in de sheet verschilanalyse. Het blijkt dat
met name de financiering van investeringen verschilt. De deelnemers in 2016 gebruiken vaker de
voorziening en schrijven minder langdurig af. Daaraan gekoppelde posten (dotaties, kapitaallasten)
hebben daardoor ook afwijkingen. Ook op een aantal kleine posten zoals investeringen in
nieuwbouw gefinancierd uit de rioolheffing en perceptiekosten zijn de verschillen relatief groot.
Alle gegevens uit de BM 2016 worden gecorrigeerd om discussie te voorkomen over de vraag of
een afwijking groot genoeg is voor correctie en of het dan over absolute bedragen of percentages
moet gaan. Daarbij is de gemiddelde afwijking over de jaren 2011 en 2012 gebruikt. Omdat
percentages soms extreme effecten kunnen hebben (bij kleinere posten kan de uitval van een
gemeente grote gevolgen hebben) op eventuele wijzigingen bij andere gemeenten is gekozen om
met de absolute bedragen te corrigeren. Deze correctie op de gegevens van de BM 2016 is te
vinden in het tabblad gecorrigeerde gegevens 2016.
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Gegevensextrapolatie Benchmark 2016
De gegevens van de Benchmark 2016 zijn op dezelfde wijze geëxtrapoleerd als in 2013 (en 2010).
Op basis van eerdere ervaringen van Stichting RIONED 5 is gebleken dat dit de beste manier is.
Voor de meeste cijfers wordt een bijschatting gemaakt binnen de gemeentegrootteklasse. De
aanwezige gemeenten binnen die klasse worden representatief gesteld voor de andere gemeenten
binnen die klasse. Daarop wordt een bijschatting gemaakt op basis van inwoners omdat de
hoeveelheid systeembuis niet voor iedere gemeente beschikbaar is. Uitzondering hierop vormen de
percentages voor renten op de schulden en de voorzieningen/reserves en de jaren van de
levensduren. Dat zijn rekenkundig gemiddelden van alle deelnemers omdat dit de transparantie
vergroot (anders: eerst bijschatten voor de non-respons en dan deze gegevens vervolgens weer
meemiddelen). Uit analyses van de BM 2013 blijkt overigens dat de verschillen klein zijn.
Verhoging kostendekking en gevolgen Wet Gemeentelijke Watertaken
Nieuw zijn de gegevens over verhoogde kostentoerekening en financiële gevolgen van de
verbreding van de Wet Gemeentelijke Watertaken voor zover die nog niet in de GRP’s van 2009
verwerkt waren. De extrapolatie van deze gegevens vroeg nog enkele extra stappen die hieronder
toegelicht worden.
Ten aanzien van het bijschatten van de getallen voor:
1. De extra stijging in operationele kosten als gevolg van de verbreding van de taken;
2. De toerekening van extra operationele kosten door extra beheertaken;
3. De extra stijging in investeringen als gevolg van de verbreding van taken.
De werkwijze is als volgt:
a) Voor alle gemeenten die hebben aangegeven dat een extra stijging is opgetreden in de
operationele kosten door de verbreding van taken (“ja” op vraag L.7.8 vragenlijst 19
januari 2016) en een percentage hebben opgegeven (vraag L.7.12) is dat percentage
uitgangspunt voor de extrapolatie. De ingevulde percentages zijn vermenigvuldigd met de
totale operationele kosten (bijgeschat; bijgeschatte waarden van vraag L.7.2). Dit geeft
het totale aandeel van de verbrede kosten in Euro’s.
b) Alle gemeenten die op vraag L.7.8 “nee” hebben geantwoord, zijn gecorrigeerd naar een
percentage 0% waar dat niet al door de respondent is gedaan.
c) Vervolgens is voor alle respondenten met wel een “ja” op L.7.8, maar geen percentage, en
voor alle non-respondenten de extrapolatie uitgevoerd. Dit is gedaan conform de gangbare
extrapolatie.
Voor iedere gemeentegrootteklasse is de optelling gemaakt van de extra kosten als gevolg van de
verbreding van taken (percentage maal totale operationele kosten – bijgeschat). De optelling is
dus alle extra kosten binnen de gemeentegrootteklasse (X). Deze optelling is evenredig voor het
aantal inwoners van een te-extrapoleren-gemeente (Z) toebedeeld over het totaal aantal inwoners
in de gemeentegrootteklasse waarvoor de vraag is ingevuld (Y) (totaal in stap a); X / Y * Z.
Voor de extra toerekening (2) en de extra stijging in investeringen (3) is dezelfde werkwijze
gevolgd; de extrapolatie is binnen de gemeentegrootteklasse uitgevoerd. Voor de extra
toerekening is bij de gemeenten die aangaven dat er verlaging van toerekening heeft
plaatsgevonden dit als een verhoging geïnterpreteerd met vervolgens een negatieve waarde. Deze
verlagingen werken zo ook door in de non-respons.

5 Voor de rioleringsatlas 2005 zijn verschillende wijzen van extrapolatie uitgevoerd. In de BM 2010 was voor
een aantal gegevens de respons (vrijwel) 100%. Op deze wijze kon toen objectief vastgesteld worden wat de
beste wijze van extrapolatie was.
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2. BAW-aanpassingen: toelichting op de berekeningen
In dit hoofdstuk vindt u de analyse van de gegevens en de berekening van de aanpassingen die
nodig zijn om te corrigeren voor de autonome ontwikkeling zoals afgesproken in de werkgroep
MFD, vastgelegd in de rapportage Nulmeting doelmatig waterbeheer. Simpel gezegd: het gaat om
het aanpassen van het BAW-lijntje.
2.1 Aanpassingen aan rente, afschrijvingstermijn en inflatie
Het meest eenvoudig zou zijn om één aangepaste berekening te maken waarin al deze factoren
tesamen berekend worden. Het gaat dan feitelijk om een doorrekening van twee situaties. De
originele (geen inflatie, termijn van 49 jaar voor vrijvervalinvesteringen en rente van 4,72%). En
een aangepaste (met dalende rente over de jaren, afschrijvingstermijn van 50 jaar en
inflatiecorrectie) Het verschil tussen die berekeningen is dan de correctiefactor voor het geheel van
deze drie wijzigingen. Omdat in de oorspronkelijke berekening met constante prijzen gewerkt is,
moeten alleen de kapitaallasten worden aangepast voor de daadwerkelijke inflatie.
De rente is flink gezakt (van 4,72% naar 3,59%) en het is daarom niet gewenst om dit niet apart
inzichtelijk te maken. Dat maakt bovenstaande benadering ongewenst. Daarom is er gekozen voor
de volgende stappen:
•

•

Verschil in de rente-ontwikkeling wordt gerelateerd aan de oorspronkelijke rentebetaling.
Daarbij zijn de wijzigingen in de peiljaren (eens in de 3 jaar) uitgesmeerd over de
tussenliggende jaren.
Voor de afschrijvingstermijn en de inflatie zijn vervolgens de volgende stappen gezet:
o Uitgegaan wordt van de aangepaste rente (om dubbeltelling te voorkomen) zoals
hierboven omschreven.
o Eerste berekening bestaat uit de aangepaste rente, maar zonder aanpassing in de
inflatie en afschrijvingstermijn.
o Tweede berekening bestaat uit aangepaste rente, met aanpassing in de inflatie en
afschrijvingstermijn.
o Verschil in de berekeningen, teruggerekend naar prijspeil 2010 is de
correctiefactor.

De berekeningen voor de rente staan in het overzicht zelf (voor een deel verwijzend naar andere
bronnen). De aanpassing van de inflatie en afschrijvingstermijn vindt u in de tabbladen verleden
inflatie+termijn aange, verleden inlatie+termijn orgin, inflatie+termijn aangepast, inflatie en
termijn origineel. Voor de aanpassing van de rente, afschrijvingstermijn en inflatie zijn de originele
investeringen en rentebetalingen gebruikt omdat als er geen BAW was de lagere rente en
veranderingen in inflatie over de volledige investeringen zou doorwerken. De investeringen liggen
dankzij het BAW lager zodat de lagere rente en de inflatie feitelijk minder hard doorwerkt. Dit
bekent dat de BAW-besparing in euro’s hetzelfde blijft, maar de besparingsinspanning feitelijk
toeneemt.
Ook de rente aan voorzieningen en reserves is gedaald. Die rente wordt soms toegerekend aan de
voorziening of reserve zelf, soms aan de algemene middelen en soms als opbrengst in de
exploitatie van de rioleringszorg. Gezien het relatief geringe bedrag en de onbekende verdeling is
hiervoor niet gecorrigeerd. Dit is feitelijk in het nadeel van gemeenten omdat de kleine plus op de
BAW-lijn nu ontbreekt.
2.2 Aanpassingen in de financiering
Gemeenten hebben voor het financieren van investeringen feitelijk 2 mogelijkheden, afgezien van
bijdragen uit de algemene middelen. Ze moeten alle investeringen activeren en kunnen vervolgens
langjarig afschrijven of direct afboeken op de voorziening.
Zoals eerder besproken verschilt de financieringswijze van de deelnemers in 2016 van die in 2013.
Daarvoor is gecorrigeerd. Maar ook bij de deelnemers in 2016 is de financiering over de jaren nog
veranderd, waarbij meer direct afgeboekt wordt maar dit ook over de jaren verschilt.
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In de berekening is uitgegaan van de oorspronkelijke investeringen analoog aan de berekeningen
in paragraaf 2.1. Het lijkt wellicht vreemd dat ook de financieringswijze over niet gedane
investeringen op deze wijze aangepast wordt in het BAW-lijntje maar wel in lijn met de
aanpassingen van de wijzigingen van afschrijvingstermijn, rente en inflatie.
De toegenomen directe afboeking levert een verhoging op. Netto is die wat minder hoog omdat de
kosten voor de langjarig afgeschreven investeringen dalen. U vindt de berekeningen in het tabblad
financiering investeringen.
2.3 Verbreding investeringen
Gemeenten hebben met de Wet Gemeentelijke Watertaken een verbreding tot 3 zorgplichten
gekregen. Dit is rijksbeleid in taakuitbreiding en komt zo in aanmerking voor bijstelling van de
autonome ontwikkelingen. Niet voor alle gemeenten heeft dit gevolgen wat betreft taakuitvoering,
sommigen gaven er al uitvoering aan zonder de wettelijke verplichting.
Daarnaast hebben een aantal gemeenten dit al in de GRP’s van 2009 verwerkt. Deze GRP’s
(benchmark 2010) zijn de grondslag voor de BAW-berekeningen.
Zoals beschreven in hoofdstuk 1 hebben wij gemeenten gevraagd of de verbreding tot extra
investeringen heeft geleidt en of die al in het vingerende GRP van 2009 opgenomen waren. Alleen
indien het tot verbreding heeft geleid en dit nog niet opgenomen was in het GRP leidt dit tot
aanpassing van het autonome scenario. De bedragen zijn bekend voor 2015 (RIONED heeft bewust
gekozen om dit niet voor alle jaren te vragen, liever 1 betrouwbaar getal dan vele minder
betrouwbare). Uitgaande van 0% in 2010 is dit in jaarlijkse stappen oplopend teruggerekend naar
100% in 2015.
Vervolgens zijn de investeringen omgezet naar jaarlijkse kosten volgens de gerealiseerde
financieringsverdeling en daadwerkelijke rente. Hiervoor is gekozen omdat deze investeringen
feitelijk bovenop het BAW-verhaal komen en daar geen onderdeel van uitmaken zodat
oorspronkelijke renten en financiering minder relevant zijn dan de daadwerkelijk gerealiseerde.
2.4 Nieuwbouw investeringen betaald uit de heffing
Gemeenten betalen van oudsher de aanleg van de riolering vrijwel niet uit de heffing. Steeds meer
gemeenten doen dit wel en maken de heffing daarmee meer kostendekkend, wat uitvoering geeft
aan het rijksbeleid om heffingen en belastingen van water zoveel mogelijk kostendekkend te
maken. Daarom wordt hiervoor het autonome scenario gecorrigeerd.
De investeringen zijn per jaar gepland. Volgens BBV is langjarige afschrijving de enige toegestane
financieringswijze. Daarom wordt in de doorberekening 100% langjarig afgeschreven, omdat dit
ook bovenop het BAW-verhaal komt, zijn de daadwerkelijke rente en afschrijvingstermijn gebruikt.
Gerelateerd aan de oorspronkelijke zou overigens tot een hogere BAW-besparing leiden.
2.5 Operationele kosten
Het gaat hier om aanpassing op basis van 3 ontwikkelingen
•
•
•

Toename areaal/te beheren voorzieningen
Toename door verbreding gemeentelijke watertaken
Toename door meer volledige kostendekking

2.5.1 Toename areaal/te beheren voorzieningen
Bij de operationele kosten zijn een aantal aspecten van belang. In de oorspronkelijke berekening
van BAW is niet gerekend met een uitbreiding van het areaal (toename van het aantal te beheren
objecten) en ook zonder inflatie (constant prijspeil). Beide effecten werken nivellerend op elkaar.

43

Het aantal te beheren objecten neemt echter wel toe. Omdat niet alle operationele kosten volledig
afhankelijk zijn van het areaal, worden de kosten voor 2/3 gecorrigeerd voor de toename. De
toename wordt gelijkelijk over de jaren verdeeld (Benchmark levert cijfers van eens in de drie jaar
op). Nieuw zijn overige voorzieningen, die zijn eerder niet gevraagd. Omdat dit relatief nieuwe
ontwikkelingen zijn, is er vanuit gegaan dat in 2010 de helft aangelegd is en de rest daarna.
Vervolgens een verdeling per jaar gemaakt. De berekeningen staan in het tabblad toename areaal.
2.5.2 Toename door verbreding gemeentelijke watertaken
Inhoudelijk wet verbreding gemeentelijke watertaken: zie 2.3. Gevolgen voor de operationele
kosten bestaan zowel uit beheer van voorzieningen als uitvoering van nieuwe beleidstaken,
bijvoorbeeld het doen van grondwateronderzoek. Mogelijk dat er enige overlap zit met de
uitbereiding van het areaal in 2.5.1 maar daar zitten bijvoorbeeld de grondwatervoorzieningen niet
in.
De extrapolatie staat beschreven in hoofdstuk 1. Bedragen voor 2015 zijn opnieuw in jaarlijkse
stappen toegerekend (2010 0% en 2015 100%). De berekeningen staan in het overzichtsblad zelf.
2.5.3 Toename door meer volledige kostendekking
Meer volledige kostendekking van de rioolheffing zit niet alleen in het volledig heffen van de
rioleringskosten maar ook het volledig toerekenen van kosten aan die rioleringskosten. De kosten
stijgen door hogere toerekening bij een groot aantal gemeenten en dalen bij enkele, naast veel
gemeenten zonder aanpassing. De extrapolatie is gemaakt zoals beschreven in hoofdstuk 1.
Bedragen voor 2015 zijn opnieuw in jaarlijkse stappen toegerekend (2010 0% en 2015 100%). De
berekeningen staan in het overzichtsblad zelf.
2.6 Verhoogde kostendekking bij btw
Gemeenten rekenden en rekenen nog steeds niet alle btw toe die zij voor uitvoering van de
gemeentelijke watertaken zouden kunnen toerekenen. De toerekening stijgt wel.
De aan de rioleringskosten toegerekende btw stijgt, deze stijging kent 3 componenten:
•
•
•

Stijging door toename van de kosten.
Stijging door verhoging van het btw-percentage
Stijging door verhoogde toerekening (hoger percentage).

Niet alle kostenposten voor gemeenten kennen het percentage van 19%/21%, een deel valt onder
het lage tarief en een gedeelte is vrijgesteld. Die laatste kan buiten beschouwing blijven. Hoe de
verdeling precies is, weten we niet. Om het eenvoudig te houden is gekozen om de stijging van 19
naar 21% als 10 procent verhoging te beschouwen. Feitelijk is het dan 20.9%, waarschijnlijk is dit
iets te veel vanwege het 6% tarief over een aantal kostenposten. Praktisch is het een redelijke
benadering die enige onderschatting tot gevolg heeft. Op basis hiervan is de stijging van btw
ontdaan van de eerste twee componenten zodat alleen de verhoogde toerekening overblijft. Zie
tabblad btw.
2.7 Netto-dotatie
Gemeenten mogen reserveren voor onderhoud of tariefegalisatie en sparen voor
vervangingsinvesteringen en vervolgens onttrekkingen doen. Door minder te sparen gaan de
kosten op de korte termijn omlaag maar op de lange termijn omhoog. Dit zijn geen besparingen en
daarom is afgesproken om te corrigeren voor wijzigingen in de netto-dotaties.
De netto dotatie bestaat uit: bruto dotatie minus onttrekking exploitatie minus onttrekking
investeringen (directe afboeking). De berekening staat in het tabblad verschil in netto dotaties.
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2.8 Aanpassing van de lijn op basis van de autonome ontwikkelingen
Op basis van alle hierboven beschreven factoren en berekeningen, kan de BAW-lijn aangepast
worden voor de verandering in de autonome ontwikkelingen. Simpel gezegd: wordt de BAW-lijn
ontdaan van dat wat ook zonder BAW zou plaatsvinden. De berekening vindt u in het tabel
wijzingen BAW.
Een aantal posten is wel van invloed maar daarvan ontbreken de gegevens. De twee belangrijkste
zijn: toegenomen kwijtschelding en de gevolgen van balansboekingen. De eerste kan op
verschillende wijzen geboekt worden (uit de algemene middelen, korting op de
heffingsopbrengsten, als kostenpost bij exploitatie of perceptie). Voor stijgingen bij exploitatie- of
perceptiekosten zou verhoging van de BAW-lijn nodig zijn, maar de gegevens ontbreken. Wat
betreft de balansboekingen: de laatste notitie van BBV geeft meer duidelijkheid en dat is voor
gemeenten reden geweest om zaken te wijzigen. Soms zijn reserves naar de algemene middelen
gegaan en soms hebben balansboekingen plaatsgevonden (zijn geactiveerde investeringen
afgeboekt op voorzieningen en reserves). Dat laatste blijkt o.a. uit foutief ingevulde vragenlijsten
van de benchmark (die later wel zijn aangepast), hiervoor zou een verlaging van het BAW-lijntje
nodig zijn.
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Bijlage B
Herziening BAW-Referentielijn lastenontwikkeling en
doelmatigheidswinst waterschappen
Rapportage Unie van Waterschappen; beoordeeld en akkoord bevonden door het COELO

1. Aanleiding, inhoud en opzet notitie
In het kader van het Bestuursakkoord Water (BAW) wordt ter monitoring van de afspraken over
het zo gematigd mogelijk houden van de lastenontwikkeling en de na te streven
doelmatigheidswinst een referentielijn voor de waterschapsbelastingen gehanteerd. Deze
referentielijn ontstaat uit drie delen:
•

•

•

de basis is de autonome ontwikkeling, dat is de ontwikkeling van de belastingopbrengsten
zoals deze op basis van het inzicht van eind 2009 zou zijn geweest zonder de invloed van
de maatregelen uit het BAW en van externe factoren die zich hebben voorgedaan na de
voorbereiding van het BAW;
daar bovenop komen de extra kosten van de waterschappen sinds 2011 die voortvloeien
uit het BAW. Deze extra kosten zijn het gevolg van het gaan bijdragen aan het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP; bijdragen oplopend van € 81 miljoen in 2011
tot € 186 miljoen per jaar vanaf 2016; prijspeil 2016) en het overnemen van de
muskusrattenbestrijding van de provincies (extra kosten € 25 miljoen met ingang van
2011; prijspeil 2010);
en daar vanaf gaat de beoogde doelmatigheidswinst, die met ingang van 2011 oploopt tot
circa € 325 miljoen in het jaar 2020.

De oorspronkelijke referentielijn van de waterschappen is opgenomen in het rapport ‘Nulmeting
doelmatig waterbeheer’, dat eind 2012 door de Stuurgroep Water is vastgesteld. Voor de
waterschappen lag de autonome ontwikkeling besloten in het beleid en de omstandigheden van
eind 2009, die tot uitdrukking kwamen in de (meerjaren)begrotingen 2010-2013.
Een afspraak die eveneens via het vaststellen van de eerdergenoemde Nulmeting is gemaakt is dat
alle betrokken partijen eenmaal in de drie jaar onderzoeken of er voldoende aanleiding is om de
autonome ontwikkeling aan te passen, met name voor factoren die buiten de invloedsfeer van
partijen zelf liggen. Indien tot aanpassing wordt besloten, leidt dit tot een bijstelling van de
referentielijn.
De eerste bijstelling van de referentielijn heeft aan het begin van 2014 plaatsgevonden op basis
van de ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2013. Op dit moment, begin 2017, loopt het
onderzoek naar de vraag of de ontwikkelingen in de periode 2013 t/m 2016 voldoende aanleiding
zijn om tot een tweede bijstelling te komen. Hiervoor geldt de afspraak dat de koepels van
gemeenten, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven alsmede Rijkswaterstaat vanuit de
eigen sector de bouwstenen aandragen waarmee deze vraag kan worden beantwoord.
Deze notitie bevat deze bouwstenen ten aanzien van de waterschappen en volgt drie stappen. In
de eerste stap zijn de factoren in beeld gebracht die zich in de periode 2013 t/m 2016 hebben
voorgedaan en aanleiding kunnen zijn tot aanpassing van de autonome lijn. Daarbij is waar
relevant en mogelijk ook de invloed van de betreffende factor op de autonome ontwikkeling
gekwantificeerd. In de tweede stap wordt de vraag beantwoord of de invloed van de factoren in
zijn totaliteit voldoende significant is om de autonome ontwikkeling bij te stellen. Als deze vraag
met ‘ja’ wordt beantwoord, volgt als laatste stap het aanpassen van de autonome ontwikkeling. Dit
resulteert in een nieuwe referentielijn voor de waterschappen waaraan de feitelijke
lastenontwikkeling en daarmee de doelmatigheidswinst kan worden getoetst. Deze nieuwe
referentielijn zal formeel moeten worden vastgesteld.
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2 Vertrekpunt huidige bijstelling
De eerste bijstelling in 2014 heeft geresulteerd in de volgende cijfers wat betreft de ontwikkelingen
van de belastingopbrengsten, de invloed van de extra kosten van de waterschappen sinds 2011
van het overnemen van een deel van het HWBP en de muskusrattenbestrijding, de autonome
ontwikkeling, de invloed van de beoogde doelmatigheidswinst en de referentielijnen van de
belastingopbrengsten. Zoals te zien is wordt onderscheid gemaakt in:
1. de zuiveringsheffing
2. de watersysteem-, wegen- en verontreinigingsheffingen
3. het totaal van de waterschapsbelastingen.
Het is goed op deze plaats te vermelden dat anders dan in de ‘nulmeting’ en de rapportage over de
bijstelling van de autonome ontwikkeling uit 2014 de extra kosten van de waterschappen als
gevolg van de overname van een deel van het HWBP en van de muskusrattenbestrijding inmiddels,
op verzoek van de andere BAW-partners, onderdeel uitmaken van de autonome ontwikkeling. Deze
wijziging was de afgelopen jaren al wel al zichtbaar in de jaarlijkse rapportages zoals opgenomen
in ´Water in Beeld´ en de ´Staat van Ons Water´.
1. Opbrengst zuiveringsheffing
Prognose ontwikkeling 2013 zonder HWBP, ratten
Prognose extra kosten HWBP + muskusratten 2010
Prognose autonome ontwikkeling 2013
Prognose doelmatigheidswinst 2010
Streefontwikkeling (referentie) 2013

2010
1.134
0
1.134
0
1.134

2011
1.173
0
1.173
10
1.163

2012
1.196
0
1.196
20
1.176

2013
1.215
0
1.215
30
1.185

2014
1.247
0
1.247
40
1.207

2015
1.283
0
1.283
50
1.233

2016
1.316
0
1.316
74
1.242

2017
1.351
0
1.351
98
1.253

2018
1.385
0
1.385
122
1.263

2019
1.407
0
1.407
146
1.261

2020
1.444
0
1.444
170
1.274

2017
2.814
129
2.943
193
2.750

2018
2.905
141
3.045
237
2.808

2019
2.969
150
3.119
281
2.838

2020
3.067
158
3.226
325
2.901

2. Opbrengst watersysteem-, wegen- en verontreinigingsheffingen

3. Opbrengst totaal waterschapsbelastingen
Prognose ontwikkeling 2013 zonder HWBP, ratten
Prognose extra kosten HWBP + muskusratten 2010
Prognose autonome ontwikkeling 2013
Prognose doelmatigheidswinst 2010
Streefontwikkeling (referentie) 2013

2010
2.262
0
2.262
0
2.262

2011
2.355
48
2.404
10
2.394

2012
2.415
56
2.471
28
2.443

2013
2.467
62
2.530
44
2.486

2014
2.547
80
2.627
60
2.567

2015
2.640
105
2.745
88
2.657

2016
2.725
118
2.843
148
2.695

3. Gebruikte basisgegevens
In dit onderzoek worden de factoren in beeld gebracht die zich in de periode 2013 t/m 2016
hebben voorgedaan en aanleiding zouden kunnen zijn tot aanpassing van de autonome lijn.
Daarom is in het vervolg zo veel mogelijk uitgegaan van de informatie die over het jaar 2016
beschikbaar is. Echter, omdat de jaarrekeningen 2016 op het moment van schrijven van deze
notitie nog niet vastgesteld en openbaar zijn, moest soms worden uitgegaan van de gegevens uit
de jaarrekeningen 2015.
Op zich heeft deze exercitie dus vooral betrekking op de periode 2013 t/m 2016, maar omdat de
gegevens kunnen leiden tot een bijstelling van de prognose t/m 2020, is waar relevant ook
gekeken naar de cijfers van de inmiddels vastgestelde begrotingen 2017. Immers, als deze een
afwijkend beeld geven ten opzichte van de ontwikkeling in de periode 2013 t/m 2016, zou het
onverstandig zijn deze niet in een eventuele bijstelling van de prognose te betrekken.
Alle bedragen die omtrent de factoren die invloed kunnen hebben op de autonome ontwikkeling in
deze notitie zijn opgenomen, zijn conform gemaakte afspraken omgerekend naar prijspeil 2010.
Voorts geldt dat alle bedragen in deze notitie het totaal van alle waterschappen betreffen en in
miljoenen euro’s zijn weergegeven. Doordat, vanwege de overzichtelijkheid, bedragen veelal op
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miljoenen euro’s zijn afgerond, maar de optellingen gebaseerd zijn op de niet-afgeronde bedragen,
kunnen totalen afwijken van de som die op grond van niet-afgeronde bedragen wordt gemaakt.

4. Beschrijving factoren met mogelijke invloed op autonome ontwikkeling; indien
mogelijk kwantificering van factoren met invloed
In de voorbereiding van dit onderzoek hebben zowel enkele waterschappen als de Unie
geïnventariseerd welke factoren van invloed zouden kunnen zijn op de autonome ontwikkeling. Dit
leverde het volgende overzicht op:
1. invulling geven aan de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Hof), waardoor waterschappen
mogelijk:
a. investeringen temporiseren/verminderen
b. minder reserves inzetten
c. afschrijvingstermijnen verkorten
2. Meer investeringen in regionale keringen, mede als gevolg van hogere normen
3. Extra investeringen in eigen energievoorziening, energiebesparing en
grondstoffenterugwinning
4. Delta-aanpak waterkwaliteit en zoet water
5. Verwijdering van medicijnresten en andere stoffen uit afvalwater
6. Grote bedrijven die zelf gaan zuiveren / nieuwe bedrijven die aanhaken op de
afvalwaterzuivering
7. Snellere klimaatverandering (toename calamiteiten, claims, maatregelen waterschappen)
8. Investeringsagenda decentrale overheden maart 2017
9. Overname van objecten van andere overheden: stedelijk water, rioolgemalen, provinciale
vaarwegen
10. Lagere rente
11. Meer kwijtschelding en oninbaar
12. Verlaging pensioenpremies voor werkgever
13. Wijziging van energie- en grondstoffenprijzen
14. Hogere kosten waterschapsverkiezingen a.g.v. koppeling met provinciale staten
15. Implementatie Omgevingswet
16. Invoering VPB
17. Aansluitkosten generieke digitale infrastructuur (GDI)
18. Kosten WOB-verzoeken
In het vervolg van deze paragraaf worden deze factoren beschreven en wordt gemotiveerd waarom
de autonome ontwikkeling daarvoor wel of niet zou moeten worden aangepast. Voor de factoren
die naar het oordeel van de Unie wel tot bijstelling van de autonome ontwikkeling leiden, wordt de
invloed op de autonome ontwikkeling gekwantificeerd.
1. Wet Houdbare overheidsfinanciën
Op grond van de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Hof) moeten ook de waterschappen bijdragen
aan het door de Nederlandse overheid voldoen aan de eisen vanuit de Europese Unie omtrent het
EMU-saldo en de EMU-schuld. Het EMU-saldo van de waterschappen wordt vooral bepaald door het
verschil tussen de netto-investeringsuitgaven (bruto-uitgaven minus ontvangen
bijdragen/subsidies) en de afschrijvingen en, in veel mindere mate, door de inzet van reserves.
Omdat de waterschappen sinds 2004 een investeringsimpuls kennen, daarbij vooral investeren in
objecten die niet meer op de balans stonden en vanwege de lange levensduur lange
afschrijvingstermijnen hanteren, zijn hun netto-investeringsuitgaven in deze gehele periode groter
dan hun afschrijvingen en hebben zij structureel een EMU-tekort.
Vanaf het verschijnen van het eerste concept-wetsvoorstel Hof in 2010 is er zowel in het Haagse
als op lokaal waterschapsniveau gediscussieerd over de gevolgen daarvan. Alhoewel de gevolgen
op grond van de tot nu toe met het kabinet gemaakte afspraken mee zijn gevallen, was het voor
de waterschappen van meet af aan duidelijk dat zij op enig moment minder ruimte in het EMU48

tekort zullen kunnen invullen. Ook zijn de waterschappen naar aanleiding van de Wet Hof kritisch
naar hun schuldpositie gaan kijken. Het hebben van een EMU-tekort in enig jaar, betekent immers
dat de netto-schuld in dat jaar met hetzelfde bedrag is opgelopen. Diverse waterschappen hebben
reeds geanticipeerd op een periode waarin zij minder ruimte in het EMU-saldo hebben. Met name
de volgende maatregelen die een bijdrage leveren aan een lager EMU-tekort en relevant zijn in het
kader van dit onderzoek naar een eventuele bijstelling van de autonome ontwikkeling zouden door
waterschappen kunnen zijn toegepast: investeringen temporiseren, investeringen vervangen door
beheermaatregelen met hetzelfde effect, investeringsuitgaven die voorheen werden geactiveerd in
één keer in de exploitatierekening opnemen, afschrijvingstermijnen binnen de wettelijke
mogelijkheden verkorten en minder reserves gaan inzetten. De drie eerste factoren vertalen zich in
het investeringsvolume. Daarom kijken we in dit kader van dit onderzoek naar de ontwikkeling van
het investeringsvolume, van de inzet van reserves en van de afschrijvingstermijnen.
a.

Hoe ontwikkelen de investeringsuitgaven zich?

Op grond van het volgende beeld van de netto-investeringsuitgaven is in 2014 geconcludeerd dat
er in de periode 2010 t/m 2013 wel sprake was enige daling, maar niet van een structurele
bijstelling van het investeringsvolume van de waterschappen (bedragen hebben prijspeil 2010).
Netto-investeringsvolume prijspeil 2010
dat neerslaat in:

Watersysteem-, wegen- en
verontreinigingsheffing
Zuiveringsheffing
Totaal

2011

2012

2013

2014 6

Gemiddelde
20112014

702

629

601

656

647

382
1.084

353
983

346
947

332
988

353
1.000

Voor het huidige onderzoek is hetzelfde proces als in 2014 gevolgd, maar nu met de begrotingen
van de jaren 2014 t/m 2017 (de getallen en berekeningen zijn opgenomen in de spreadsheet
‘NettoInvesteringenBegrot2014_2017’):
•
•

•

De netto-investeringsuitgaven zijn gesplitst in enerzijds zuiveringstechnische werken en
anderzijds overige investeringen;
Vervolgens zijn de netto-investeringsuitgaven uit de begrotingen van de jaren 2014 t/m
2017 steeds teruggerekend naar het prijspeil van het voorgaande jaar (het jaar waarin de
begroting is opgesteld) met het inflatiepercentage dat ieder waterschap zelf heeft
gehanteerd.
Als laatste zijn de aldus ontstane bedragen van de jaren 2014 t/m 2017, maar nu met
peiljaren 2013 t/m 2016, met de officiële inflatiecijfers van het CBS teruggebracht naar
prijspeil 2010.

De begrotingen 2014 t/m 2017 geven dan het volgende beeld:
Netto-investeringsvolume
prijspeil 2010 dat neerslaat
in:
Watersysteem-, wegen- en
verontreinigingsheffing
Zuiveringsheffing
Totaal

6
7

2014

2015

2016

2017 7

Gemid-delde
2014-2017

Gemid-delde
2014-2017
(excl. 2016)

662

621

517

583

596

622

248
910

265
886

284
801

354
937

288
884

289
911

Raming uit begrotingen 2013
Raming uit begrotingen 2017
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Wanneer we het gemiddelde van de investeringen in de periode 2014-2017 vergelijken met dat
van de periode 2011-2014 lijkt zich een behoorlijke daling van het netto-investeringsvolume af te
tekenen. De jaarcijfers van de periode 2014-2017 laten zien dat met name het jaar 2016 een
uitzonderingsjaar lijkt: met name in dat jaar is sprake van een fors lager volume, terwijl het
volume in 2017 weer aantrekt.
Kijkend naar de verdeling watersysteem-zuivering is er met name bij zuivering sprake van een
daling van het volume. Dit is in lijn met datgene wat ook in ‘De staat van ons water 2015’ over een
andere investeringsstrategie, die inmiddels wordt toegepast, is aangegeven. Deze
investeringsstrategie kent twee aspecten. Enerzijds is deze gebaseerd op intensiever meten en
monitoren van afval- en regenwaterstromen. Hierdoor neemt het inzicht in de feitelijke toestand en
het functioneren van de afvalwaterketen toe. Op basis van dit inzicht en het beter benutten van de
beleidsvrijheid van gemeenten en waterschappen (lokaal maatwerk in plaats van het dogmatisch
toepassen van (generieke) normen), worden nut en noodzaak van investeringen beter in beeld
gebracht dan voorheen. Anderzijds is de investeringsstrategie inmiddels gebaseerd op
assetmanagement. Toepassing van assetmanagement heeft geleerd dat de technische levensduur
van infrastructuur vaak aanzienlijk langer is dan waarvan ten tijde van de bouw werd uitgegaan.
Met risicogestuurd onderhoud kan deze technische levensduur optimaal uitgenut worden met
behoud van bedrijfszekerheid.
Dit alles heeft tot heroverweging van investeringsprogramma’s geleid, waarbij als uitgangspunt is
gehanteerd dat bijstellingen van deze programma’s geen negatieve gevolgen op de prestaties
mogen hebben.
Conclusie:

Omdat de bijstelling van investeringsvolume die in de periode 2014 t/m 2017
geconstateerd kan worden met name verklaard kan worden vanuit doelmatiger
werken en het investeringsbedrag van 2017 weer hoger ligt dan in de jaren
daarvoor, is er naar het oordeel van de Unie geen aanleiding om de prognose van
de autonome ontwikkeling met deze achtergrond bij te stellen.

b. Hoe ontwikkelen de afschrijvingstermijnen zich?
Als onderdeel van de jaarlijkse uitvraag van Unie, CBS en Coelo in het najaar naar gegevens uit de
begrotingen en meerjarenramingen leveren de waterschappen ook de afschrijvingstermijnen van
verschillende soorten activa aan. Op deze manier kan worden gesignaleerd of er sprake is van een
aanpassing van deze termijnen en om welke veranderingen het gaat.
De gegevens die in het kader van dit onderzoek zijn gehanteerd zijn bijeen gebracht in de
spreadsheet ‘Afschrijvingstermijnen2013_2016’, waarin per waterschap de afschrijvingstermijnen
voor de verschillende typen activa zijn opgenomen die in de begrotingen 2013 en 2016 werden
gehanteerd. Er is als volgt met de beschikbare gegevens omgegaan:
•

•

•

Sinds 2013 zijn er twee fusies geweest. Voor de twee nieuwe waterschappen zijn per type
investering in de kolom 2013 de rekenkundige gemiddelde afschrijvingstermijn van de
fusiepartners opgenomen. De afzonderlijke termijnen staan overigens in de achterliggende
‘jaartabellen’ van de spreadsheet.
Niet alle waterschappen hebben alle gegevens aangeleverd. Een juiste vergelijking kan
alleen plaatsvinden als er van een waterschap voor beide jaren waarnemingen zijn. Als een
waterschap bepaalde gegevens niet had aangeleverd zijn de betreffende cellen
geelgemaakt. Cellen waarin op zich wel aangeleverde gegevens stonden, maar waaruit
gegevens verwijderd zijn om tot een juiste vergelijking te kunnen komen, zijn groen
gemaakt.
Met deze geschoonde gegevens is het rekenkundig gemiddelde, waarbij ieder waterschap
dus even zwaar meetelt, per type activum berekend.
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Dit levert het volgende beeld op:

'Watersysteem'
Planvorming
Primaire waterkeringen
Regionale waterkeringen
Wegen- bouwkundig
Vaarwegen- bouwkundig
Kwantiteitsgemalen- bouwkundig
Kwantiteitsgemalen- elektro mechanisch.
Baggeren/Saneren waterlopen
Waterlopen
Overig
Waterketen
Transportleidingen
Transportgemalen- bouwkundig
Transportgemalen- elektro mechanisch
Zuiveringsinstallaties- bouwkundig
Zuiveringsinstallaties- elektro mechanisch
Slibverwerkingsinstallaties- bouwkundig
Slibverwerkingsinstallaties- elektro mechanisch

2013

2016

5,0
35,1
31,1
17,0
26,7
30,8
17,7
20,1
27,6
13,7

4,7
35,5
30,3
17,0
26,1
31,7
16,6
21,3
28,5
12,1

29,5
30,1
16,3
30,2
16,8
28,8
16,0

33,8
30,8
15,8
31,1
15,9
30,8
16,3

Wat betreft de activa binnen het watersysteem zien we dat er bij sommige typen sprake is van een
verkorting van de termijnen en dat er bij andere sprake is van verlenging. Gemiddeld genomen
blijven de termijnen echter gelijk. 8
Wat betreft de waterketen is bij enkele typen activa sprake van kortere termijnen, maar bij meer
soorten activa sprake van langere termijnen. Het rekenkundig gemiddelde neemt met één jaar toe,
hetgeen kan worden verklaard door de eerder in deze notitie beschreven bredere toepassing van
assetmanagement.
Conclusie:

c.

De wijzigingen van de afschrijvingstermijnen kunnen met name vanuit
doelmatigheid worden verklaard en zijn ook los daarvan niet zodanig groot dat de
prognose van de autonome ontwikkeling met deze achtergrond behoeft te worden
bijgesteld.

Hoe ontwikkelt de inzet van reserves zich?

Waterschappen houden vooral reserves aan om risico’s af te dekken en een gelijkmatige
lastenontwikkeling te kunnen realiseren. In het vergelijkbare onderzoek van 2014 is de volgende
bijgestelde raming van de netto-inzet 9 van reserves opgesteld (bedragen hebben prijspeil 2010):

Netto-inzet
reserves

2010
142

2011
138

2012
117

2013
60

2014
50

2015
45

2016
44

2017
43

2018
43

2019
42

2020
41

Om na te gaan of de autonome ontwikkeling moet worden bijgesteld op basis van een andere inzet
van reserves, is gekeken naar de gegevens uit de begrotingen van de jaren 2014 t/m 2017. Deze
gegevens geven aan dat er bij het bepalen van de benodigde belastingopbrengst is uitgegaan van
de volgende netto-inzet van reserves (zie spreadsheet ‘InzetReserves2014_2020’):

8
9

Kijkend naar het rekenkundig gemiddelde
Onttrekkingen minus toevoegingen
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2014
62,4
2014

Raming netto-inzet reserves o.b.v. begrotingen 2014-2017
Prijspeil

2015
56,7
2015

2016
20,0
2016

2017
44,7
2017

Uit de cijfers blijkt dat de waterschappen in 2014 en 2015 meer reserves hebben ingezet en in
2016 minder dan waarvan in de prognose uit 2014 is uitgegaan. Dit betekent dat de prognose van
de belastingopbrengst van 2014 en 2015 naar beneden en 2016 naar boven moet worden
bijgesteld. In 2017 is de inzet van de reserves weer nagenoeg gelijk aan de prognose. Daarom
wordt voor de jaren 2017 t/m 2020 bovenvermelde waarde van het jaar 2017 aangehouden.
Dit betekent dat we om te bepalen op welke wijze we de prognose moeten corrigeren, de volgende
getallen moeten omrekenen naar prijspeil 2010:
2014
62,4
2014

Raming netto-inzet reserves
Prijspeil

2015
56,7
2015

2016
20,0
2016

2017
44,7
2017

2018
44,7
2017

2019
44,7
2017

2020
44,7
2017

Dit doen door het gewogen gemiddelde inflatiepercentage van de waterschappen 10 te hanteren om
de getallen naar het prijspeil van het jaar daarvoor om te rekenen en op de getallen die hieruit
resulteren vervolgens de officiële inflatiecijfers van het CBS los te laten. Dan ontstaat de volgende
reeks:

Netto-inzet reserves
in prijspeil 2010

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

57,2

51,6

18,1

40,5

40,5

40,5

40,5

Op grond van al het voorafgaande kan het volgende overzicht van oorspronkelijke en bijgestelde
raming van de netto-inzet van reserves worden opgesteld (een negatief getal in de laatste regel wil
zeggen dat de belastingopbrengst naar beneden wordt bijgesteld):
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Oorspronkelijke prognose, prijspeil 2010

142

138

117

60

50

45

44

43

43

42

41

Bijgestelde prognose, prijspeil 2010

142

138

117

60

57

51

18

40

40

40

40

0

0

0

0

-7

-7

26

3

2

1

1

Bijstelling autonome ontwikkeling

2020

Als laatste moet de correctie van de autonome ontwikkeling, die op de laatste regel is
weergegeven, nog worden verdeeld over de zuiveringsheffing en de overige
waterschapsbelastingen. Dit gebeurt voor de jaren 2014 t/m 2017 op basis van de verhouding van
de daadwerkelijke inzet in die jaren en voor de jaren 2018 t/m 2020 met de verhouding van de
inzet in het jaar 2017. Dit resulteert in:
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Zuiveringsheffing

0

0

0

0

-2

-1

-13

-1

0

0

0

Watersysteem-, wegen en
verontreinigingsheffing

0

0

0

0

-5

-6

39

3

3

2

1

Conclusie:

In sommige jaren zijn er meer en in andere jaren zijn er minder reserves ingezet
dan waar bij het maken van de prognose vanuit is gegaan. Dit heeft geen invloed
op de kosten, maar wel op de belastingopbrengsten. Het is mogelijk om de
autonome ontwikkeling van de belastingen bij te stellen.

10 Gegeven de geringe verschillen die ten opzichte van de raming worden verwacht, is voor het omrekenen van de jaren 2014
t/m 2020 naar prijspeil 2013 geen gebruik gemaakt van een arbeidsintensieve berekening met het inflatiepercentage dat ieder
waterschap heeft gehanteerd, maar met het gewogen gemiddelde inflatiepercentage van de waterschappen (het gaat om veel
kleinere bedragen dan eerder bij de investeringen, waar wel met de individuele inflatiepercentages is gerekend). Het gewogen
gemiddelde inflatiepercentage is dus toegepast op het totaal van de inzet van reserves van de waterschappen.
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Ten behoeve van een eventuele bijstelling van de autonome ontwikkeling in het jaar 2020 is het
van belang vast te leggen op welke inzet van reserves de bijgestelde prognose is gebaseerd.
Gebaseerd op de daadwerkelijke netto-inzet van de reserves in het jaar 2017 is deze (prijspeil
2010):

Zuiveringsheffing
Watersysteem-, wegen- en verontreinigingsheffing

2017
-7,0
47,5

2018
-7,0
47,5

2019
-7,0
47,5

2020
-7,0
47,5

Bij de zuiveringsheffing wordt dus uitgegaan van een toevoeging aan de reserves.
2. Meer investeringen in regionale waterkeringen o.a. a.g.v. hogere normen
In de periode 2013-2016 hebben enkele provincies de normen waaraan de regionale waterkeringen
van de waterschappen moeten voldoen vastgesteld dan wel naar boven bijgesteld. Dit heeft tot
gevolg dat waterschappen moeten investeren om er voor te zorgen dat de waterkeringen aan de
eisen gaan voldoen. Daarnaast zijn diverse waterschappen tot de conclusie gekomen dat zij ook als
gevolg van het Deltaprogramma meer zullen moeten investeren in hun regionale waterkeringen
(tweedelaagsveiligheid). Op grond van de eerder in deze notitie gepresenteerde cijfers over de
investeringen van de waterschappen kan de conclusie worden getrokken dat deze extra opgave tot
en met het jaar 2017 binnen het totale investeringsvolume is opgevangen.
Conclusie:

Om deze reden is de Unie van mening dat dit geen reden is om de autonome
ontwikkeling op dit moment bij te stellen.

3. Extra investeringen in eigen energievoorziening, energiebesparing en
grondstoffenterugwinning
Gedurende enkele jaren investeren de waterschappen fors in de productie van duurzame energie,
in het besparen van het energieverbruik en in het uit het afvalwater terugwinnen van schaarser
wordende (grond)stoffen. Zij doen dit onder andere om invulling te geven aan met het Rijk
afgesloten akkoorden, convenanten en green deals.
Conclusie:

Omdat het hier om vrijwillig door de waterschappen gemaakte afspraken gaat,
komen de investeringen neer op eigen keuzes van de betreffende waterschappen
en is er geen sprake van exogene factoren waarvoor de autonome ontwikkeling
moet worden bijgesteld.

4. Delta-aanpak waterkwaliteit en zoet water
Mede naar aanleiding van de constatering in het OESO-rapport ‘Water Governance in the
Netherlands: Fit for the future?’ (2014) dat Nederland een laag ambitieniveau heeft voor
waterkwaliteit heeft de minister van IenM de ‘Delta-aanpak waterkwaliteit en zoet water’ opgesteld
en in november 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden. Met dit werkprogramma wordt de vinger
aan de pols gehouden bij de uitvoering van eerder gemaakte afspraken over het beleid ten aanzien
van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Het werkprogramma geeft tevens een impuls
aan het beleid ten aanzien van nieuwe stoffen (zoals geneesmiddelen en microplastics) én aan het
oplossen van problemen in specifieke gebieden (bijvoorbeeld bij drinkwaterwinningen). In 2016 is
een start gemaakt met het uitwerken van concrete acties. Het programma is complementair aan de
stroomgebiedsbeheerplannen voor de Kaderrichtlijn Water.
Het is nog te vroeg om aan te geven tot welke concrete maatregelen van de waterschappen de
Delta-aanpak heeft geleid.
Conclusie:

Daarom is er op dit moment nog geen reden om de autonome ontwikkeling met
deze achtergrond bij te stellen.
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5. Verwijdering van medicijnresten en andere stoffen uit afvalwater
Op dit moment loopt er een discussie over de aanwezigheid van medicijnresten en andere ‘nieuwe
stoffen’ in het afvalwater en de gevolgen daarvan op het oppervlaktewater. In hoeverre treden er
als gevolg hiervan schadelijke effecten op? Het is mogelijk dat deze discussie er toe leidt dat de
waterschappen op enig moment verplicht worden om verschillende stoffen uit het afvalwater te
verwijderen. Hierdoor moeten er dure aanpassingen aan de afvalwaterzuiveringsinstallaties van de
waterschappen plaatsvinden.
Conclusie:

Thans is dit echter nog niet aan de orde, zodat de autonome ontwikkeling op dit
moment niet met deze achtergrond wordt bijgesteld.

6. Grote bedrijven die afvalwater zelf gaan zuiveren / (nieuwe) bedrijven die aanhaken
op de afvalwaterzuivering
Enkele waterschappen hebben aangegeven dat zij in de periode 2013-2016 zijn geconfronteerd
met bedrijven die hun afvalwater zelf zijn gaan zuiveren, waar die bedrijven dat voorheen door het
waterschap lieten doen. Per saldo kunnen de waterschappen minder vervuilingseenheden in
rekening brengen en hebben zij lagere kosten, waardoor de belastingopbrengst lager zal zijn.
Daarnaast zijn er ook enkele waterschappen die aangeven dat er bij hen in de periode 2013-2016
(nieuwe) bedrijven zijn geweest die hun afvalwater ter zuivering aan het waterschap hebben
aangeboden. Deze waterschappen hebben hogere kosten en brengen ook meer
vervuilingseenheden in rekening. De belastingopbrengst stijgt.
Het gaat hier dus om twee autonome factoren, waarvan de ene leidt tot een daling van de
belastingopbrengst en de andere tot een stijging; factoren die elkaar als we er op landelijk niveau
naar kijken deels opheffen. Mede ook omdat het maar om enkele waterschappen gaat en bij die
waterschappen om een enkel bedrijf, gaat de Unie er vanuit dat er per saldo geen sprake is van
een substantieel netto-effect op de belastingopbrengst van de sector.
Conclusie:

Daarom is de Unie van mening dat de autonome ontwikkeling niet voor deze
aspecten hoeft te worden gecorrigeerd.

7. Snellere Klimaatverandering
De laatste jaren is duidelijk geworden dat het klimaat sneller verandert dan verwacht. De buien die
tot voor kort voor het jaar 2050 werden voorspeld, vallen nu al. Dat heeft een aantal gevolgen
voor de waterschappen:
1. Vooral clusterbuien zorgen regelmatig voor overlast, met name water op straat en op land,
maar soms ook als gevolg van water dat buiten de oevers van watersystemen treedt. In die
gevallen moet het waterschap optreden, met extra kosten tot gevolg. De Unie is van mening
dat de calamiteitenbestrijding een reguliere taak van waterschappen is en dat de kosten
daarvan, inclusief de kosten die in uitzonderlijke situaties gemaakt worden, binnen de reguliere
kostenontwikkeling moeten kunnen worden opgevangen.
2. Als gevolg van toenemende wateroverlastsituaties worden waterschappen ook met meer
schadeclaims van particulieren en bedrijven geconfronteerd. Als een waterschap kan aantonen
dat zij alles heeft gedaan wat op grond van haar zorgplicht van haar kan worden verwacht,
hoeven deze claims niet te worden toegewezen. Voorts geldt dat burgers en bedrijven zich voor
veel zaken kunnen verzekeren. Indien er op dit terrein sprake is van een nationale ramp, kan
er een beroep worden gedaan op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware
ongevallen (WTS), op grond waarvan het Rijk schade moet vergoeden (voorbeeld: de schade
van ca. 450 miljoen euro die de extreme regenval van najaar 1998 in ons land veroorzaakte).
De Unie is in het kader van dit onderzoek van mening dat indien waterschappen ondanks dit
alles toch claims moeten toewijzen, zij de kosten binnen de reguliere kostenontwikkeling
moeten opvangen.
3. Op grond van de nieuwe neerslagstatistieken van eind 2015 hebben de waterschappen zich een
eerste beeld gevormd van de maatregelen die nog in hun watersystemen getroffen moeten
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worden. Op basis van deze beelden schat de Unie in dat er in de komende jaren voor € 500
miljoen moet worden geïnvesteerd om voldoende voorbereid te zijn. Het gaat om maatregelen
zoals verbreding van waterlopen, uitbreiding van gemaalcapaciteit en inrichting/uitbreiding van
retentiegebieden. De € 500 miljoen heeft geen betrekking op het opvangen van piekbuien in de
stedelijke omgeving, omdat dat primair een taak van de gemeenten is. Denkbaar is dat de
waterschappen wel via kennis en expertise en wellicht ook financieel gaan bijdragen aan
investeringen die door de gemeenten worden getroffen en welke de watersystemen van de
waterschappen ontlasten.
Alle geschetste investeringen moeten nog worden geprogrammeerd, met name als invulling van de
Investeringsagenda die hierna wordt besproken.
Conclusie:

De drie genoemde factoren zouden in de ogen van de Unie op dit moment nog niet
moeten leiden tot bijstelling van de autonome ontwikkeling.

8. Investeringsagenda decentrale overheden maart 2017
Met het uitbrengen van de Investeringsagenda op 10 maart jl. hebben de gemeenten, provincies
en waterschappen aan de nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe kabinet aangeboden een
versnelling te gaan realiseren op de terreinen energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire
economie. De decentrale overheden gaan zelf extra in deze thema’s investeren, maar de
versnelling komt pas ten volle tot wasdom als het Rijk een aantal randvoorwaarden invult. In de
komende jaren moet blijken of de investeringen die de waterschappen als invulling van de
Investeringsagenda doen, tot een stijging van het totale investeringsvolume leiden. Los daarvan
gaat het hier om een aanbod dat de waterschappen uit zelfzelf hebben gedaan.
Conclusie:

Daarom is de Investeringsagenda geen reden om de autonome ontwikkeling bij te
stellen.

9. Overname van objecten van andere overheden
In de afgelopen jaren hebben diverse waterschappen objecten van het Rijk, gemeenten en
provincies overgenomen. Het gaat met name om stedelijk water, rioolgemalen en provinciale
vaarwegen.
Conclusie:

Omdat het hier om eigen keuzes van de betreffende waterschappen zelf gaat, is er
echter geen sprake van een exogene factor en hoeft de autonome ontwikkeling er
niet voor te worden bijgesteld.

10. Wijziging van rente
In 2014 is de autonome ontwikkeling gecorrigeerd op grond van de daling van de rente in de
periode 2010-2013. Voor de rente over het jaar 2013 is uitgegaan van de rente van het jaar 2012,
omdat op dat moment geen actuelere cijfers beschikbaar waren. Voor de periode 2013-2020 is als
rente-omslagpercentage 3,66% gehanteerd. Inmiddels zijn de omslagrentes van de jaren 2013 en
2015 bekend. De gewogen gemiddelden zijn: 2013: 3,43% en 2015: 2,96%; zie de twee tabbladen
‘boekwaarden’ in de spreadsheet ‘RentePercentage2013_2015’. Dit betekent dat de rente dus
verder is gedaald en dat er voor 2013 en de jaren daarna een bijstelling van de autonome
ontwikkeling van de belastingopbrengsten moet plaatsvinden.
Om het effect van de lagere rente in beeld te brengen, zijn met het verschil tussen de rente uit de
prognose en de daadwerkelijke rente in het eerste tabblad berekeningen uitgevoerd om de lagere
rentelasten te berekenen in de periode 2013-2020 voor de zuiveringstechnische werken en de
overige activa van de waterschappen. Deze berekeningen kunnen worden gemaakt omdat de Unie
de waterschappen jaarlijks vraagt welke deel van de boekwaarde van hun activa bestaat uit de
boekwaarde van zuiveringstechnische werken. De gegevens zijn tot en met over het jaar 2015
beschikbaar. Voor de periode na 2015 is er vanuit gegaan dat de boekwaarde van de activa zal
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‘doorgroeien’ 11 conform in de periode 2013-2015 en is hetzelfde verschil in rentepercentage
(2,96% vs. 3,66%) toegepast op deze jaarlijkse ‘groei’ en aldus een extra rentevoordeel berekend.
Dit leidt tot het volgende verlagend effect op de autonome ontwikkeling van de
belastingopbrengsten (waarbij er vanuit is gegaan dat het rentevoordeel t.a.v.
zuiveringstechnische werken aan de zuiveringsheffing toevalt en het overige rentevoordeel aan de
overige belastingen):
Zuiveringsheffing
Watersysteem-, wegen en
verontreinigingsheffing
Totaal

Conclusie:

2010
0

2011
0

2012
0

2013
-8

2014
-14

2015
-19

2016
-24

2017
-24

2018
-23

2019
-23

2020
-22

0

0

0

-8

-15

-24

-33

-35

-38

-40

-43

0

0

0

-17

-29

-43

-57

-59

-61

-63

-65

De daadwerkelijke omslagrente waarmee de waterschappen hebben gerekend is
lager dan die onderdeel uitmaakte van de prognose uit 2014. Het is mogelijk om de
autonome ontwikkeling van de belastingen bij te stellen op grond van het verschil.

11. Meer kwijtschelding en oninbaarverklaring
De bijstelling van de autonome ontwikkeling in 2014 heeft geresulteerd in een raming voor het
totaal van kwijtschelding en oninbaar dat onderdeel is van de prognose van de
belastingopbrengsten. Deze prognose was in belangrijke mate gebaseerd op de raming uit de
begroting 2013 en bevatte de volgende bedragen:

Totaal kwijtschelding en oninbaar prijspeil 2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

76

75

80

84

84

84

84

84

84

84

84

De waterschappen hebben sinds 2013 met meer burgers en bedrijven te maken gekregen die voor
kwijtschelding in aanmerking komen of hun belastingen niet meer kunnen betalen. Als gevolg van
dit laatste worden sommige belastingaanslagen als oninbaar aangemerkt. De waterschappen
houden in hun raming van de belastingopbrengst rekening met een deel dat zal worden
kwijtgescholden en oninbaar verklaard: als er een groter kwijt te schelden en oninbaar te verklaren
bedrag wordt verwacht, wordt er een hogere belastingopbrengst opgelegd en hogere tarieven in
rekening gebracht. De belastingplichtigen die hun aanslagen wel betalen, betalen in feite een hoger
bedrag, omdat een deel van de belastingplichtigen geen belasting kan betalen.
Voor het huidige onderzoek is relevant dat de door de waterschappen aangeleverde cijfers uit hun
begrotingen voor de jaren 2014 t/m 2017 de volgende ramingen voor kwijtschelding en oninbaar
bevatten:
Bedragen x € 1 mln.
Kwijtschelding en oninbaar
Prijspeil

2014
95,8
2014

2015
106,8
2015

2016
108,1
2016

2017
105,7
2017

Mede op grond van een vergelijking met het bedrag van het jaar 2013 kan worden geconstateerd
dat er met ingang van 2014 sprake is van een fors hoger bedrag dat voor kwijtschelding en
oninbaar wordt geraamd, maar dat deze stijging in 2016 afvlakt en er in 2017 sprake is van een
lager bedrag. Dit laatste kan worden verklaard met het feit dat twee waterschappen in 2016 en
2017 de kwijtscheldingsmogelijkheden hebben beperkt. Het is volgens de Unie reëel om voor de
periode na 2017 uit te gaan van het niveau in 2017.
Ten behoeve van het doorrekenen van het effect van de hogere kwijtschelding/oninbaar op de
belastingopbrengsten moeten de bedragen uit de vorige tabel worden omgerekend naar prijspeil
2010. Dit gebeurt in de spreadsheet ‘KwijtscheldingED_2014ev’, waarbij bij het omrekenen van de
jaren 2014 t/m 2017 naar het prijspeil van het jaar waarin de begrotingen zijn opgesteld het
gewogen gemiddelde inflatiepercentage van de waterschappen wordt gehanteerd en voor de
11

De boekwaarden van de activa zuiveringsbeheer op de balans nemen af
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doorrekening van de resultaten daarvan naar prijspeil 2010 op deze getallen vervolgens de officiële
inflatiecijfers van het CBS worden losgelaten. Dit levert de volgende berekening van de bijstelling
van de autonome ontwikkeling op:
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Oorspronkelijke prognose, prijspeil 2010

76

75

80

84

84

84

84

84

84

84

84

Bijgestelde prognose, prijspeil 2010

76

75

80

84

88

97

98

96

96

96

96

Bijstelling autonome ontwikkeling

0

0

0

0

4

13

14

12

12

12

12

De correctie van de autonome ontwikkeling (de totaalbedragen uit de onderste regel) moeten nog
worden toegerekend aan de zuiveringsheffing en de overige waterschapsbelastingen. Dit gebeurt
voor de jaren t/m 2017 met de daadwerkelijke verdeling van de totaalbedragen voor
kwijtscheldingen en oninbaarverklaringen uit de begrotingen en voor de jaren na 2017 met de
verdeling van het jaar 2017.
Conclusie:

Als gevolg van deze ontwikkeling kan de autonome ontwikkeling van de
belastingopbrengst als volgt opwaarts worden aangepast:
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Zuiveringsheffing

0

0

0

0

2

8

8

6

6

6

6

Watersysteem-, wegen en verontreinigingsheffing

0

0

0

0

1

5

6

5

5

5

5

Ten behoeve van een eventuele bijstelling van de autonome ontwikkeling in het jaar 2020 is het
van belang vast te leggen op welke bedragen van kwijtschelding en oninbaarverklaring de
bijgestelde prognose is gebaseerd. Gebaseerd op de daadwerkelijke bedragen waarvan bij het
bepalen van de benodigde belastingopbrengst in het jaar 2017 is uitgegaan, zijn deze (prijspeil
2010):

Zuiveringsheffing
Watersysteem-, wegen- en verontreinigingsheffing

2017
52,2
43,6

2018
52,2
43,6

2019
52,2
43,6

2020
52,2
43,6

12. Verlaging pensioenpremie voor werkgevers
De prognose van de autonome ontwikkeling van de waterschappen is gebaseerd op een
pensioenpremie voor de waterschappen als werkgever van 14,2%. Dat was het percentage van het
jaar 2010. Na 2010 is de pensioenpremie gestegen, maar bij de bijstelling in het jaar 2014 is
geconcludeerd dat er toen, vanwege de contraire ontwikkeling die uitging van de door het Rijk
afgedwongen nullijn in de CAO, geen aanleiding was de autonome ontwikkeling voor de wijziging
van de pensioenpremies bij te stellen. Na 2013 was de nullijn niet langer verplicht en zou er
aanleiding kunnen zijn de autonome ontwikkeling bij te stellen op grond van een verandering van
de pensioenpremies. We onderzoeken dit.
In de periode na 2013 was de pensioenpremie voor de werkgevers als percentage van de
salarissen van de werknemers als volgt:
•
•
•
•

1/1/2014:
1/1/2015:
1/1/2016:
1/1/2017:

14,2%
12,9%
11,9%
13,9%.

Om het effect op de kosten in beeld te brengen, is het dalingspercentage van ieder jaar t.o.v. de
14,2% van het jaar 2010 losgelaten op de totale begrote salariskosten van dat jaar. Dit leidt tot de
volgende lagere kosten:
•
•
•
•

2014:
2015:
2016:
2017:

0% van €
1,3% van
2,3% van
0,3% van

516 mln = € 0
€ 520 mln. = € 6,8 mln
€ 539 mln. = € 12,4 mln
€ 547 mln = € 1,6 mln.
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2020

Voor 2018 en verder gaat de Unie uit van een gelijkblijvende pensioenpremie. Dit betekent dat er
ook voor deze jaren een voordeel van 0,3% moet worden berekend. Dit percentage wordt
losgelaten op de salariskosten, waarbij er vanuit wordt gegaan dat deze zich conform de
ontwikkeling 2016-2017 ontwikkelen. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met de volgende
lagere kosten:
•
•
•

2018: 0,3% van € 555 mln = € 1,7 mln
2019: 0,3% van € 563 mln. = € 1,7 mln
2020: 0,3% van € 571 mln. = € 1,7 mln

De kosten kunnen op basis van deze ontwikkeling naar beneden worden bijgesteld met de
volgende bedragen:
2014
0
2014

Bedragen x € 1 mln.
Verlaging pensioenpremie
Prijspeil

2015
6,8
2015

2016
12,4
2016

2017
1,6
2017

2018
1,7
2017

2019
1,7
2017

2020
1,7
2017

Ten behoeve van het doorrekenen van het effect van de lagere kosten als gevolg van lagere
pensioenpremies op de belastingopbrengst moeten de bedragen uit de vorige tabel worden
omgerekend naar prijspeil 2010. Dit gebeurt in de spreadsheet ‘Pensioenpremie_2014ev’, waarbij
bij het omrekenen van de jaren 2014 t/m 2017 naar het prijspeil van het jaar waarin de
begrotingen zijn opgesteld het gewogen gemiddelde inflatiepercentage van de waterschappen
wordt gehanteerd en voor de doorrekening naar prijspeil 2010 door op deze getallen vervolgens de
officiële inflatiecijfers van het CBS los te laten. Dit levert de volgende bijstelling neerwaarts van de
autonome ontwikkeling op:
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Oorspronkelijke prognose, prijspeil 2010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijgestelde prognose, prijspeil 2010

0

0

0

0

0

-6

-11

-1

-1

-1

-1

Bijstelling autonome ontwikkeling

0

0

0

0

0

-6

-11

-1

-1

-1

-1

2020

De totaalbedragen uit de onderste regel moeten nog worden verdeeld over de zuiveringsheffing en
de overige waterschapsbelastingen. Dit gebeurt met de verhouding van het aantal fte dat voor het
zuiveringsbeheer (1.700, bron Bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer 2015) resp. de overige taken
werkt (ca. 8.800).
Conclusie:

Als gevolg van deze ontwikkeling kan de autonome ontwikkeling van de
belastingopbrengst als volgt worden aangepast:
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Zuiveringsheffing

0

0

0

0

0

-1

-2

0

0

0

0

Watersysteem-, wegen en verontreinigingsheffing

0

0

0

0

0

-5

-9

-1

-1

-1

-1

13. Wijziging van energie- en grondstoffenprijzen
Prijswijzigingen op het gebied van energie en grondstoffen maken bij waterschappen onderdeel uit
van het inflatiecijfer dat zij in hun ramingen hanteren. Correctie in de autonome ontwikkeling vindt
dus plaats als onderdeel van de algemene correctie voor inflatie. Als sprake is van prijsstijgingen
die hoger zijn dan de inflatie, is de inflatiecorrectie onvoldoende om dit effect te mitigeren. Maar
omdat ook geldt dat waterschappen door onder andere energie en chemicaliën samen in te kopen
prijsvoordelen weten te halen, wordt met dit effect geen rekening gehouden in dit traject van
eventuele bijstelling van de autonome ontwikkeling.
Conclusie:

De gevolgen van dit aspect hoeven niet zelfstandig in beeld worde gebracht.
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14. Hogere kosten waterschapsverkiezingen
In de autonome ontwikkeling is er rekening mee gehouden dat de waterschappen voor € 6 miljoen
per jaar aan kosten hebben in verband met de waterschapsverkiezingen. Dit bedrag is gebaseerd
op de kosten van de verkiezingen die in 2008 zijn gehouden. Deze kosten waren € 23,2 miljoen,
exclusief personeelskosten van de waterschappen zelf. Het gaat om een bedrag met prijspeil 2008.
In 2015 zijn er opnieuw verkiezingen geweest. Anders dan in 2008, toen de waterschappen de
verkiezingen zelf hebben georganiseerd, hebben de gemeenten deze verzorgd. Het ging om
verkiezingen die tegelijk met die voor provinciale staten zijn gehouden. De waterschappen hebben
voor de organisatie een bedrag van € 23,8 miljoen betaald, dat via het Gemeentefonds over de
gemeenten is verdeeld. Daarnaast zijn er bedragen uitgegeven ten behoeve de landelijke
organisatie bij de Unie van Waterschappen, € 0,46 mln en in de regio met name voor
communicatie (ca. € 0,2 mln per waterschap). In totaal gaat het om een bedrag van ca. 29
miljoen, dat prijspeil 2015 heeft. Als we dit bedrag omrekenen naar prijspeil 2008 komen we uit op
een kleine € 26 miljoen.
De verkiezingen van 2015 zijn ca. € 2,5 miljoen duurder geweest dan die van 2008. Wanneer we
dit bedrag zouden omrekenen naar prijspeil 2010 en vervolgens toerekenen aan de jaren van de
zittingsperiode van het in 2015 verkozen bestuur (2015 t/m 2018) hebben we het over een verschil
van ca, 0,5 mln. per jaar gedurende vier jaar.
Conclusie:

De Unie vindt dit een te marginale afwijking om in de bijstelling van de autonome
ontwikkeling mee te nemen.

15. Implementatie Omgevingswet
De huidige stelselwijziging in het omgevingsrecht wordt wel de grootste wetgevingsoperatie sinds
de invoering van de Grondwet genoemd. Zo’n 40 wetten gaan op in de nieuwe Omgevingswet, zo’n
120 AMvB’s op in 4 nieuwe AMvB’s en honderden ministeriële regeling in een beperkt aantal
opvolgers. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zullen op grond hiervan eigen
regelgeving, beleid en organisatie moeten aanpassen. De cultuurverandering die de overheden
moeten doormaken is wellicht nog wel een grotere opgave dan het juridische traject. En daarnaast
wordt er een groot digitaal stelsel ontwikkeld en ingevoerd.
Eind 2015 is er een omvangrijk onderzoek uitgevoerd naar de kosten en baten van de
stelselwijziging. Op grond van dit onderzoek heeft de Unie ingeschat dat de waterschappen
rekening zouden moeten houden met € 1 miljoen per organisatie aan ‘transitiekosten’, eenmalige
kosten voor de voorbereiding op het van kracht worden van de Omgevingswet medio 2019. Het
zou dan gaan om € 22 miljoen voor de sector in totaal. Daarnaast gaan de waterschappen met
ingang van 2018 bijdragen aan de beheerkosten van de centrale voorzieningen van de
Omgevingswet (met name digitaal stelsel). In 2018 gaat het waarschijnlijk nog om een beperkt
bedrag, maar dit loopt op naar ca. € 3 mln. per jaar over enkele jaren.
Conclusie:

Omdat voor alle bedragen geldt dat het om eerste inschattingen gaat en de kosten
met name in de periode 2017 en later zullen liggen, is de Unie van mening dat op
dit moment de autonome ontwikkeling, die immers betrekking heeft op de periode
t/m 2016, nog niet hoeft te worden bijgesteld.

16. Invoering vennootschapsbelastingplicht
Per 2016 vallen de waterschappen, net zoals de andere overheden, onder de verruimde
vennootschapsbelastingplicht (Vpb-plicht). Het eerste heffingsjaar is 2016 en hierover moet in
2017 aangifte worden gedaan. De nieuwe wetgeving had tot gevolg dat de waterschappen kosten
hebben gemaakt om zich op deze plicht voor te bereiden, dat zij met ingang van 2016 met
structurele extra administratieve lasten te maken hebben en dat zij voor bepaalde activiteiten Vpb
zullen moeten gaan betalen.
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Op moment van schrijven zijn de structurele consequenties van de nieuwe wetgeving nog niet goed
in te schatten. Pas in maart 2017 hebben de waterschappen en Belastingdienst overeenstemming
bereikt over de wijze waarop de belastingplicht moet worden ingevuld. Daarna moeten de
waterschappen de plicht (opnieuw) inrichten, waarna duidelijk wordt of over 2016 ook al Vpb moet
worden betaald. Met deze achtergrond worden de structurele consequenties nog niet betrokken in
dit traject van eventuele aanpassing van de autonome ontwikkeling.
Dat ligt anders voor de incidentele kosten die zijn gemaakt t.b.v. de voorbereiding op de nieuwe
wetgeving. In 2015 hebben de gemeenten, provincies en waterschappen onderzoek naar deze
kosten gedaan. Daaruit kwam dat de waterschappen deze kosten inschatten op € 1,9 miljoen.
Conclusie:

De autonome ontwikkeling kan wat betreft de jaren 2015 en 2016 met € 1 miljoen
per jaar worden gecorrigeerd. Dit bedrag wordt gelijkelijk over de zuiveringsheffing
en de overige belastingen verdeeld. Gegeven de geringe bedragen vindt geen
omrekening naar prijspeil 2010 plaats.

17. Aansluitkosten Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
Het huidige kabinet heeft zich tot doel gesteld dat burgers en bedrijven in 2017 nagenoeg alle
zaken die zij met de overheden willen doen digitaal af moeten kunnen handelen. Dit heeft er onder
andere toe geleid dat een impuls is gegeven aan de doorontwikkeling van de voorzieningen en
basisregistraties die onderdeel uitmaken van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Deze
operatie bleek echter meer kosten met zich mee te brengen dan er middelen voor in de
Rijksbegroting beschikbaar waren. Tegen de wil van de decentrale overheden heeft het kabinet de
gemeenten, provincies en waterschappen in 2015 verplicht financieel bij te dragen. Voor de
waterschappen gaat het om de volgende bedragen: 2015: € 444.000; 2016: € 620.000; 2017: €
570.000; 2018: € 510.000; 2019: € 420.000.
Recentelijk heeft het kabinet, opnieuw onder protest van de decentrale overheden, besloten dat de
gemeenten, provincies en waterschappen opnieuw en aanvullend moeten bijdragen met ingang van
2018. De precieze consequenties zijn nog niet bekend, maar het gaat vrijwel zeker om veelvouden
van de bedragen die zojuist zijn genoemd. Waarschijnlijk komt er pas na de kabinetsformatie meer
duidelijkheid over de exacte bedragen.
Conclusie:

Gegeven het feit dat de financiële consequenties in de periode 2013-2016 redelijk
beperkt zijn gebleven en er nog geen precieze duidelijkheid is over de
consequenties in de jaren 2018 e.v. is de Unie van mening dat de autonome
ontwikkeling op dit moment nog niet met deze achtergrond hoeft te worden
bijgesteld.

18. Kosten WOB-verzoeken
Als gevolg van onder meer ‘de mondigere burger’ en de toegenomen belangstelling van de media
voor de overheid, hebben de waterschappen in de afgelopen jaren met meer WOB-verzoeken te
maken gehad als in het verleden. Ondanks dat WOB-verzoeken arbeidsintensief zijn, zijn zij door
de bestaande formatie van de waterschappen afgewikkeld.
Conclusie:

Om deze reden wordt de autonome ontwikkeling niet met deze achtergrond
bijgesteld.

5. Is er aanleiding de autonome ontwikkeling bij te stellen?
De beschrijving in het voorgaande deel van deze notitie geeft aan dat er veel ontwikkelingen zijn
die in potentie leiden tot meer investeringen van de waterschappen, en daarmee tot hogere
kosten, maar dat zij ofwel geen effect hebben gehad op de netto-investeringsuitgaven ofwel dat
het nog te vroeg is om dit effect waar te nemen. Als het effect zich in de komende jaren voordoet,
zal de autonome ontwikkeling hiervoor bij de volgende bijstelling in 2020 worden gecorrigeerd.
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In onderstaande tabel is van elk van de zojuist beschreven factoren aangegeven welke invloed
deze hebben op de prognose van de autonome ontwikkeling van de waterschapsbelastingen. Een
‘+’ geeft aan dat de betreffende factor een opwaarts effect heeft op de belastingopbrengst; een ‘-/‘ dat er een neerwaarts effect is en een ‘0’ dat er geen effect is. Als er in een cel zowel een ‘-/-‘ als
een ‘+’ staat, geeft dit aan dat de betreffende factor in sommige jaren een neerwaarts en in andere
jaren een opwaarts effect op de belastingopbrengst heeft. Als een ‘+’ of ‘-/-‘ tussen haakjes staat,
betekent dit dat de betreffende factor wel aanwezig is, maar niet wordt gekwantificeerd.

Op dit m om ent verhoging
of verlaging autonom e

Wijziging sinds eind 2013

ontwikkeling?
1a. Wijziging investeringsomvang

0

1b Wijziging afschrijvingstermijnen

0

1c. Inzet van reserves

-/- / +

2. Meer investeringen in regionale keringen

0

3. Investeringen energievoorziening, -besparing, grondstoffen

0

4. Delta-aanpak waterkwaliteit en zoet water

0

5. Verwijdering van medicijnresten en andere stoffen uit afvalwater

0

6. Grote bedrijven zelf zuiveren / nieuwe bedrijven aanhaken

0

7. Snellere klimaatverandering

0

8. Investeringsagenda decentrale overheden maart 2017

0

9. Overname van objecten van andere overheden

0

10. Lagere rente

-/-

11. Meer kwijtschelding en oninbaar

+

12. Verlaging pensioenpremies voor werkgever

-/-

13.  Wijziging van energie- en grondstoffenprijzen

0

14.  Hogere kosten waterschapsverkiezingen

(+)

15.  Implementatie Omgevingswet

(+)

16.  Invoering VPB

+

17. Aansluitkosten generieke digitale infrastructuur (GDI)

(+)

18. Kosten WOB-verzoeken

(+)

Om de vraag te kunnen beantwoorden of er voldoende aanleiding is om de autonome ontwikkeling
ook daadwerkelijk aan te passen, worden de factoren die kunnen worden gekwantificeerd in
onderstaande tabel weergegeven en wordt daarbij per factor de omvang van het effect op de
autonome ontwikkeling vermeld.
1c Inzet van reserves
10. Lagere rente
11. Meer kwijtschelding/oninbaar
12. Verlaging pensioenpremie werkgever
16. Invoering Vpb
Totaal

2010
0
0
0
0
0
0

2011
0
0
0
0
0
0

2012
0
0
0
0
0
0

2013
0
-17
0
0
0
-17

2014
-7
-29
4
0
0
-33

2015
-6
-43
13
-6
1
-41

2016
26
-57
14
-11
1
-28

2017
3
-59
12
-1
0
-46

2018
2
-61
12
-1
0
-49

2019
1
-63
12
-1
0
-51

2020
1
-65
12
-1
0
-54

Het voorgaande geeft aan dat het mogelijk is te duiden en te kwantificeren welke factoren invloed
hebben op de prognose van de autonome ontwikkeling van de belastingopbrengsten van de
waterschappen. De totale invloed van de factoren op de prognose bedraagt maximaal iets meer
dan € 50 miljoen in enig jaar.

6. Wat worden de nieuwe autonome ontwikkelingen en de nieuwe referentielijnen voor
de waterschapsbelastingen?
Het voorgaande heeft tot gevolg dat voor de nieuwe autonome ontwikkelingen en referentielijnen
van de zuiveringsheffing, de watersysteem-, wegen- en verontreinigings-heffingen en het totaal
van de waterschapsbelastingen de volgende cijfers gaan gelden 12.

12

Alle data zijn opgenomen in de spreadsheet ‘AanpassingReferentielijn_2017’.

61

Opbrengst zuiveringsheffing
Prognose ontwikkeling 2013 zonder HWBP, ratten
Prognose extra kosten HWBP + muskusratten 2010
Prognose autonome ontwikkeling 2013
Bijstelling autonoom 2016
Prognose autonome ontwikkeling 2016
Prognose doelmatigheidswinst 2010
Referentie ontwikkeling 2016

2010
1.134
0
1.134
0
1.134
0
1.134

2011
1.173
0
1.173
0
1.173
10
1.163

2012
1.196
0
1.196
0
1.196
20
1.176

2013
1.215
0
1.215
-8
1.207
30
1.177

2014
1.247
0
1.247
-13
1.233
40
1.193

2015
1.283
0
1.283
-12
1.271
50
1.221

2016
1.316
0
1.316
-31
1.286
74
1.212

2017
1.351
0
1.351
-18
1.332
98
1.234

2018
1.385
0
1.385
-18
1.368
122
1.246

2019
1.407
0
1.407
-17
1.390
146
1.244

2020
1.444
0
1.444
-16
1.427
170
1.257

Opbrengst watersysteem-, wegen- en verontreinigingsheffingen
Prognose ontwikkeling 2013 zonder HWBP, ratten
Prognose extra kosten HWBP + muskusratten 2010
Prognose autonome ontwikkeling 2013
Bijstelling autonoom 2016
Prognose autonome ontwikkeling 2016
Prognose doelmatigheidswinst 2010
Referentie ontwikkeling 2016

2010
1.128
0
1128
0
1.128
0
1.128

2011
1.182
48
1230
0
1.230
0
1.230

2012
1.219
56
1275
0
1.275
8
1.267

2013
1.252
62
1314
-8
1.306
14
1.292

2014
1.300
80
1381
-19
1.361
20
1.341

2015
1.357
105
1461
-29
1.432
38
1.394

2016
1.409
118
1527
3
1.530
74
1.456

2017
1.463
129
1592
-28
1.565
95
1.470

2018
1.519
141
1660
-31
1.629
115
1.514

2019
1.562
150
1712
-34
1.678
135
1.543

2020
1.624
158
1782
-38
1.744
155
1.589

2013
2.467
62
2.530
-17
2.513
44
2.469

2014
2.547
80
2.627
-33
2.595
60
2.535

2015
2.640
105
2.745
-41
2.703
88
2.615

2016
2.725
118
2.843
-28
2.816
148
2.668

2017
2.814
129
2.943
-46
2.897
193
2.704

2018
2.905
141
3.045
-49
2.997
237
2.760

2019
2.969
150
3.119
-51
3.068
281
2.787

2020
3.067
158
3.226
-54
3.172
325
2.847

Opbrengst totaal waterschapsbelastingen
Prognose ontwikkeling 2013 zonder HWBP, ratten
Prognose extra kosten HWBP + muskusratten 2010
Prognose autonome ontwikkeling 2013
Bijstelling autonoom 2016
Prognose autonome ontwikkeling 2016
Prognose doelmatigheidswinst 2010
Referentie ontwikkeling 2016

2010
2.262
0
2.262
0
2.262
0
2.262

2011
2.355
48
2.404
0
2.404
10
2.394

2012
2.415
56
2.471
0
2.471
28
2.443

De op de onderste regel weergegeven referentielijn komt neer op een jaarlijkse stijging van
gemiddeld 2,3%. Dit betekent dat indien de belastingopbrengsten van de waterschappen in de
periode 2010-2020 gemiddeld 2,3% of minder per jaar stijgen (exclusief inflatie), de
waterschappen voldoen aan de afspraken die over gematigde lastenontwikkeling en
doelmatigheidswinst in het Bestuursakkoord Water zijn gemaakt. 13

13 Tot de bijstelling van de autonome ontwikkeling die in deze notitie is uitgevoerd ging het om gemiddeld 2,5% exclusief
inflatie per jaar.
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