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Begroting 2009

Inleiding
Bijgaand treft u de begroting 2009 aan. Deze begroting geeft inzicht in de voornemens die het
waterschap heeft voor het jaar 2009. Tevens zijn in de begroting de kosten en opbrengsten per taak
opgenomen en de daaruit voortvloeiende heffingsbedragen.
Met ingang van 1 januari 2008 is de Waterschapswet gewijzigd. De doelstellingen van de wijziging
van de Waterschapswet zijn:
- Vereenvoudigen en verbeteren van de bestuurlijke structuur (bestuurssamenstelling en
bestuurverkiezingen);
- Vergroten transparantie en democratische legitimatie;
- Vereenvoudiging van de financieringsstructuur (nieuw belastingstelstel);
- Streven naar meer uniformiteit t.a.v. de regels over begroting en verantwoording
Samengevat gaat het om de wijze waarop de waterschappen omgaan met Good Governance.
De wijzigingen van de Waterschapswet zijn op 1 januari 2008 in werking getreden. Voor de
bepalingen inzake het financieringsstelsel en de financiën gold een overgangstermijn van 1 jaar.
De begroting 2009 is aangepast aan de eisen die de gewijzigde Waterschapswet stelt. Een belangrijke
wijziging betreft de verplichting om met ingang van 2009 met een zogenaamde programmabegroting
te werken. De programma’s zijn bij de voorjaarsnota gedefinieerd en voor de begroting 2009 verder
uitgewerkt in concrete activiteiten en prestaties.
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Begroting 2009 in relatie tot de voorjaarsnota
Algemeen
In uw vergadering van 20 juni 2008 heeft u de voorjaarsnota en het daarin opgenomen meerjarige
tarievenbeleid behandeld. De nu voorliggende begroting 2009 is een verdere gedetailleerde
uitwerking van het eerste jaar van de voorjaarsnota en bevat derhalve geen meerjarenperspectief. In
onderstaande tabel zijn de kosten zoals opgenomen in de begroting 2009 afgezet tegen het eerste jaar
van de voorjaarsnota. Hieruit blijkt dat het kostenniveau van de begroting € 4.512.000 hoger is ten
opzichte van het jaar 2009 uit de voorjaarsnota 2008.
Kostenontwikkeling Voorjaarsnota 2008 (begrotingsjaar 2009) t.o.v. Begroting 2009
Netto kosten
Begroting 2009
Voorjaarsnota 2008 (begrotingsjaar 2009)
Verschil
(bedragen x € 1.000)

2009
142.371
137.859
4.512
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De kostenstijging wordt met name veroorzaakt door de volgende zaken:
Evaluatie baggeruitvoeringsplan (+€ 3.600.000)
Voortvloeiend uit de gewijzigde waterschapswet zijn met ingang van 2009 nieuwe regels van kracht.
Als gevolg hiervan worden de baggerkosten als onderhoudskosten aangemerkt die volledig ten laste
van de exploitatiebegroting worden gebracht, daar waar voorheen de baggerkosten voor de
zogenaamde klasse 3 en 4 werden geactiveerd. Als gevolg van deze wijziging in de
waarderingsgrondslag worden met ingang van 2009 alle kosten van baggeren in de exploitatie
verantwoord. Dit gewijzigd beleid heeft samen met de hogere prijsstelling voor het verwerken van de
baggerspecie ertoe geleid dat de netto-kosten voor de taak watersysteem in 2009 aanzienlijk hoger
uitvallen.
Personeelskosten (+ €410.000)
Bij de opmaak van de voorjaarsnota 2008 is bij de berekening van de personeelskosten geen
rekening gehouden met periodieke verhogingen en de verhoging van de eindejaarsuitkering.
Energiekosten (+€ 280.000)
Bijstelling van de energieramingen van de directie zuivering op basis van de realisatiecijfers 2007
(+€ 140.000), vertraagde uitvoering van de besparingsmaatregelen in het kader van energiebewust
zuiveren (+€ 40.000), hogere brandstofprijzen (+€ 50.000) en bijstelling van de energieraming als
gevolg van de uitbreiding van het laboratorium (+€ 50.000).
Onderhoud waterkeringen (+€ 290.000)
Stijging onderhoudskosten primaire waterkeringen door incidentele vervanging van afrasteringen bij
de primaire waterkeringen naar aanleiding van een inspectie en structureel meer onderhoud aan
afrasteringen conform het vastgesteld beleid dagelijks beheer en onderhoud waterkeringen
(+€ 190.000).
Hogere beheersvergoedingen voor het onderhouden van dijken (+€ 100.000).
Vertraging aanleg weg De nieuwe Geer (- € 700.000)
De aanleg van de weg is vertraagd. De totale kosten van € 1 miljoen waren in de voorjaarsnota nog
volledig voorzien in 2009 en zijn op basis van de nieuwe planning gedeeltelijk verschoven naar
2010.
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Vervallen BTW verhoging per 1 januari 2009 versus hogere inflatie
Het kabinet heeft besloten om de aangekondigde BTW verhoging per 1 januari 2009 te laten
vervallen. Hiertegenover staat dat de inflatie veel sterker is gestegen dan in de voorjaarsnota 2008
werd verondersteld. Als uitgangspunt in de begroting 2009 is 2,75% inflatie meegenomen, waarmee
het voordeel van het vervallen van de BTW-stijging per 1 januari 2009 teniet wordt gedaan.
Verdeeld over de taken ontstaat het volgende beeld:
Netto kosten
Zuivering
Watersysteem
Wegen
Totaal
(bedragen x € 1.000)

2009
+ 725
+ 4.487
- 700
+ 4.512
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Heffingsopbrengststijging per taak
Als gevolg van eerdergenoemde netto kostenontwikkeling is de volgende heffingsopbrengststijging
noodzakelijk. Ter vergelijking is de heffingsopbrengstontwikkeling uit de voorjaarsnota opgenomen.
Taak
Zuivering
Watersysteem
Wegen

Begroting 2009 Voorjaarsnota
2,5%
2,5%
alle jaren
alle jaren
9,0% (2009)
4,5% (2009)
daarna 4,5%
daarna 4,5%
3,0%
3,0%
alle jaren
alle jaren

De stijging bij de taak watersysteem van 4,5% bij de voorjaarsnota naar 9,0% bij de begroting 2009
wordt veroorzaakt door de effecten van het uitvoeringsprogramma baggeren.
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Economische ontwikkelingen
De kredietcrisis en de invloed daarop op de economie heeft er toe geleid dat de groei van de
Nederlandse economie in oktober 2008 is gestagneerd (bron CBS). Verwacht wordt dat deze
ontwikkeling zich zal voortzetten en de Nederlandse economie in een recessie zal belanden hetgeen
een dempende werking heeft op de inflatie. Op de financiële markt wordt verwacht dat als gevolg
van de kredietcrisis en de economische teruggang de ECB de rentetarieven verder zal verlagen.
Mogelijk leidt de stagnerende economie tot lagere inschrijvingen op aanbestedingen hetgeen een
gunstig (kostenverlagend) effect kan hebben op de investeringen en daarmee vanaf 2010 op de
exploitatie.
Inflatie
De werkelijke inflatie over geheel 2008 zal naar verwachting uitkomen op 2,75%. Bij het opmaken
van de begroting 2008 is in de ramingen rekening gehouden met een inflatie van 1,75%, een nadelig
verschil van 1%. Bij de voorjaarsnota en bij de begroting 2009 is 2,75% als uitgangspunt gehanteerd,
waarvan 1,0% als gevolg van de voorgenomen BTW stijging per 1 januari 2009. In september 2008
heeft het kabinet besloten de btw-verhoging niet door te laten gaan.
Als uitgangspunt voor de begroting is het inflatiepercentage van 2,75% evenwel gehandhaafd ter
dekking van het naijleffect van de hogere inflatie 2008. De in de ramingen verwerkte inflatie voor
2009 bedraagt derhalve 1,75%.
Het CPB voorspelde in september 2008 nog dat de inflatie in 2009 op zou lopen tot 3,25%. Een
nieuwe prognose van het CPB is op dit moment nog niet beschikbaar. De minister van Financiën
heeft begin november de verwachting uitgesproken dat de inflatie in 2009 circa 2% zal bedragen.
Het financiële effect van de inflatie op de exploitatie begroting van het waterschap is overigens
beperkt. Een afwijking ten opzichte van de raming met 0,5% (tot een inflatie van 1,25% in 2009)
leidt tot een bijstelling van het kostenniveau van € 300.000.
Renteontwikkeling
In de afgelopen maand heeft de ECB de zogenaamde refirente (korte rente) verlaagd met 1,0% tot
3,25%. Door de onzekere situatie omtrent de gevolgen van de kredietcrisis valt nauwelijks te
voorspellen wat de rente in het komende jaar zal gaan doen.
Ook de voorspellingen voor de lange rente fluctueren sterk, daarbij valt op dat de door banken in
rekening gebrachte opslagen steeds verder oplopen. Ter indicatie: het tarief voor een lening met een
looptijd van 25 jaar bedraagt op dit moment (14 november 2008) bij de NWB: 5,51%.
In de begroting 2009 is als uitgangspunt voor de korte rente in 2009 een tarief van 4,25% gehanteerd
en voor de lange rente 5,0%.
Het financiële effect van een daling van het renteniveau met 1,0% bedraagt circa € 300.000.
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Tariefbepaling
Het nieuwe belastingstelsel bestaat uit de watersysteemheffing t.b.v. het watersysteem incl.
veiligheid, de zuiveringsheffing t.b.v. kosten die zijn verbonden aan het zuiveren van afvalwater, de
verontreinigingsheffing t.b.v. directe lozingen op het oppervlaktewater in beheer bij ons waterschap
en de wegenheffing t.b.v. kosten ter dekking van beheer van wegen in het gebied Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden.
Tariefbepaling zuiveringsheffing
De tariefbepaling voor de zuiveringsheffing vindt plaats door de totale kosten van de zuiveringstaak
te delen door het aantal verontreinigingseenheden.
De totale kosten van de zuivering bedragen € 62,4 miljoen. Het aantal verontreinigingseenheden
bedraagt 1.191.000. Het tarief voor 2009 bedraagt € 51,51.
Tariefbepaling verontreinigingsheffing
De verontreinigingsheffing is een van de zuiveringsheffing afgeleid tarief en bedraagt 100% van de
zuiveringsheffing. De opbrengst van de verontreinigingsheffing komt ten goede aan de taak
watersysteem. Het tarief voor de verontreinigingsheffing bedraagt derhalve € 51,51.
Tariefbepaling Watersysteemheffing:
Als gevolg van de invoering van het nieuwe belastingstelsel is voor de taak watersysteem een nieuwe
kostentoedelingsverordening opgesteld die als basis dient voor de tariefbepaling.

Op te brengen lasten watersysteemheffing € 67,2 miljoen
miljoenmiljoen
stap 1

Solidariteitsdeel
35 %
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stap 2

stap 3

Profijtdeel
(100 - 35 ) %= 65 %

som
WOZ-waarde woningen
en bedrijven:

som economische
waarde
agr. en overig
ongebouwd:

som economische
waarde natuurterreinen

€ 110,5 miljard
(52,130 %)

€ 27,2 miljard
(12,832 %)

€ 0,08 miljard
(0,038 %)

Ingezetenenomslag,
gelijk bedrag per
huishouden

eigenaar
gebouwde
onroerende zaak
o.b.v. WOZ-waarde

eigenaar
perceel o.b.v.
hectares

eigenaar
perceel o.b.v.
hectares

€ 62,66

0,030286 %*

€ 53,63*

€ 2,24*

* Dit betreft de gemiddelde tarieven exclusief tariefdifferentiatie.
De tarieven na tariefdifferentiatie zijn als volgt:
Gebouwd binnendijks:
0,030684%
Gebouwd buitendijks:
0,015342%
Ongebouwd binnendijks:
€ 52,68
Ongebouwd binnendijks wegen:
€ 105,36
Ongebouwd buitendijks:
€ 26,34
Ongebouwd buitendijks wegen:
€ 52,68
Natuur binnendijks:
€ 2,72
Natuur buitendijks:
€ 1,36
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Het solidariteitsdeel (35%) betreft het aandeel dat in rekening wordt gebracht bij de ingezetenen. Het
profijtdeel (65%) wordt op basis van de economische waarde verdeeld over de categorieën gebouwd,
ongebouwd en natuur. Vervolgens wordt het kostenaandeel gedeeld door het aantal belastbare
eenheden waaruit het tarief volgt.
Bij de watersysteemheffing is tevens besloten tot tariefdifferentiatie t.a.v. het profijtdeel. Dit
betekent dat de buitendijkse gebieden een korting krijgen van 50%. Zij betalen dan nog 50% van het
tarief van binnendijkse gebieden. Daarnaast is het tarief voor het eigendom van wegen verhoogd met
een toeslag van 100%.
Met ingang van 2009 worden op basis van een wijziging van de Waterschapswet en de Gemeentewet
de tarieven voor gebouwd uitgedrukt in een % van de WOZ-waarde. In dit verband is ook het aantal
te hanteren posities achter de komma van belang. Hoe meer decimalen worden gebruikt hoe
nauwkeuriger het bedrag van de begrote opbrengst kan worden gegenereerd en andersom.
Waterschap Rivierenland past een afronding toe op 6 decimalen achter de komma. Hiermee is het
‘verlies’ in de heffingsopbrengst te verwaarlozen.
Tariefbepaling Wegenheffing (Alblasserwaard en Vijfheerenlanden)
Als gevolg van de invoering van het nieuwe belastingstelsel is voor de taak wegen een nieuwe
kostentoedelingsverordening opgesteld die als basis dient voor de tariefbepaling.

Op te brengen lasten wegenheffing € 6,2 miljoen

stap 1

Solidariteitsdeel
50 %
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stap 2

stap 3

Profijtdeel
(100 - 50 ) %= 50 %

som
WOZ-waarde woningen
en bedrijven:

som economische
waarde
agr. en overig
ongebouwd:

som economische
waarde natuurterreinen

€ 23,6 miljard
(45,783 %)

€ 2,2 miljard
(4,202 %)

€ 0,008 miljard
(0,015 %)

Ingezetenenomslag,
gelijk bedrag per
huishouden

eigenaar
gebouwde
onroerende zaak
o.b.v. WOZ-waarde

eigenaar
perceel o.b.v.
hectares

eigenaar
perceel o.b.v.
hectares

€ 37,74

0,011761 %

€ 7,64

€ 0,84

Het solidariteitsdeel (50%) betreft het aandeel dat in rekening wordt gebracht bij de ingezetenen. Het
profijtdeel (50%) wordt op basis van de economische waarde verdeeld over de categorieën gebouwd,
ongebouwd en natuur. Vervolgens wordt het kostenaandeel gedeeld door het aantal belastbare
eenheden waaruit het tarief volgt. Voor het profijtdeel wordt geen tariefsdifferentiatie toegepast. De
in het schema opgenomen tarieven zijn dus werkelijke tarieven.
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Tariefontwikkeling per taak ten opzichte van de begroting 2008
Taak
Zuivering
Watersysteem
- Ingezetenen*
- Gebouwd
- Ongebouwd
- Natuur
Wegen
- Ingezetenen*
- Gebouwd
- Ongebouwd
- Natuur

Tariefontwikkeling
2008-2009
+2,0%
+8,5%
+9,0%
+9,0%
+9,0%
+2,5%
+3,0%
+3,0%
+3,0%

* De tariefontwikkeling bij ingezetenen is 0,5% lager als gevolg van de meegenomen groei van het aantal
heffingseenheden.

Lastenontwikkeling 2009 t.o.v. 2008
Met de invoering van de waterschapswet vindt een uitbreiding van het gereglementeerde
heffingsgebied plaats en neemt het aantal belastbare eenheden van de watersysteemheffing voor
ongebouwd en gebouwd toe. De op basis van de nieuwe kostentoedeling toegerekende kosten voor
de categorieën gebouwd en ongebouwd worden verdeeld over meer eenheden, hetgeen een verlagend
effect heeft op het tarief.
Dit betekent dat, ondanks de netto kostenstijging, de lastendruk 2009 minder hard stijgt als gevolg
van uitbreiding van het heffingsgebied. Anderzijds is de lastenstijging bij degenen die voorheen
buiten het gereglementeerde gebied vielen en derhalve geen aanslag ontvingen voor gebouwd of
ongebouwd aanzienlijk.
In onderstaande tabel zijn voorbeeldaanslagen opgenomen en is de lastenontwikkeling weergegeven
ten opzichte van 2008 (excl wegenheffing).
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Aanslag
2008
Voorheen binnen gereglementeerd gebied
Huishouden (huurwoning)
Meerpersoons huishouden, wonend in een huurwoning en een
vervuilingswaarde van 3 v.e.
Huishouden (eigen woning)
Meerpersoonshuishouden, wonend in een koopwoning van € 200.000*
en een vervuilingswaarde van 3 v.e.
Glastuinbouwbedrijf
WOZ-waarde € 1,5 miljoen*, 2 hectare onbebouwde grond en een
vervuilingswaarde van 3 v.e.
Melkveebedrijf
WOZ-waarde € 0,4 miljoen*, 40 hectare onbebouwde grond en een
vervuilingswaarde van 3 v.e..
Natuurterreinbeheerder
Stichting met een natuurterrein van 1.000 hectare
Groothandel
WOZ-waarde € 2 miljoen* en een vervuilingswaarde van 10 v.e.

Aanslag
2009

% 2009
t.o.v. 2008

(in €)

(in €)

215,84

217,19

+0,6%

272,64

280,40

+2,8%

734,35

724,77

-1,3%

2.984,29

2.385,70

-20,1%

67.430,00

2.500,00

-96,0%

1.146,30

1.134,94

-1,0%
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Middelgroot metaalbedrijf
WOZ-waarde € 10 miljoen* en een vervuilingswaarde van 450 v.e.
Voorheen buiten gereglementeerd gebied
Huishouden (huurwoning) (Nijmegen Hoog)
Meerpersoons huishouden, wonend in een huurwoning en een
vervuilingswaarde van 3 v.e.
Huishouden (eigen woning) (Nijmegen Hoog)
Meerpersoonshuishouden, wonend in een koopwoning van € 200.000*
en een vervuilingswaarde van 3 v.e.
Agrariër met 5 hectare onbebouwde grond buitendijks en een
vervuilingswaarde van 3 v.e.

28.863,50

26.278,69

-9,0%

215,84

217,19

+0,6%

215,84

280,40

+29,9%

173,49

286,23

+65,0%

Rijkwaterstaat 7.105 hectare buitendijks
0,00 187.145,70
* Voor de vergelijkbaarheid is in de voorbeelden voor het jaar 2009 rekening gehouden met de verwachte waardestijging
voor woningen van 3% en voor niet woningen van 1%.

Conclusie
Voor de taken zuivering en wegen kan voor 2009 het bij de voorjaarsnota 2008 voorgenomen
tarievenbeleid worden gevolgd.
Voor de taak watersysteem is een aanvullende stijging van 4,5% nodig ten opzichte van de
voorjaarsnota als gevolg van het uitvoeringsprogramma baggeren.
Advies van Ondernemingsraad/GO

Wijze van communiceren

Advies van bestuurlijke commissie(s) en eventuele reactie
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Advies/voorstel om te besluiten
Verwezen wordt naar het besluit ter vaststelling zoals opgenomen in hoofdstuk 7 van het
begrotingsdocument.

het college van dijkgraaf en heemraden,
de secretaris-directeur,
de dijkgraaf,

drs. H.C. Jongmans.

ir. G.N. Kok.

Besluit

Agenda punt:
Registratie nr.:
Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland
gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 16 oktober 2008;
gelet op het advies van de commissie watersysteem, veiligheid, waterketen, middelen, algemene en
bestuurlijke aangelegenheden;
gelet op de desbetreffende bepalingen van de Waterschapswet en het algemeen reglement van
Waterschap Rivierenland;

besluit:
De begroting 2009 vast te stellen overeenkomstig het besluit zoals opgenomen in het
begrotingsdocument.
aldus besloten in de vergadering d.d. 28 november 2008

het algemeen bestuur voornoemd,
de secretaris-directeur,
de voorzitter,

drs. H.C. Jongmans.

ir. G.N. Kok.

