5
0

Verkorte weergave begroting 2017
Dit is een vereenvoudigde versie van de begroting 2017 van Waterschap
Rivierenland. De begroting geeft inzicht in de voornemens van het
waterschap voor 2017: wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan
doen en wat het mag kosten. Daarnaast is de opbouw van de belastingheffing opgenomen.

Wat zijn de totale kosten en opbrengsten in 2017?

De begroting 2017 is op 25 november
2016 vastgesteld door het Algemeen
Bestuur.

Om de kosten van de uitvoering van haar werkzaamheden te dekken, heft het waterschap belasting. De belasting is uitgesplitst naar de drie hoofdtaken:
1. Watersysteembeheer (voor veilige dijken, voldoende water, goede waterkwaliteit,
bestrijding van muskus- en beverratten en vaarwegbeheer)
2. Zuiveringsbeheer (voor het zuiveren van afvalwater)
3. Wegenbeheer (voor beheer van wegen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden)
Alle kosten worden verdeeld over deze drie hoofdtaken.

Wat doet het
waterschap?

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de waterhuishouding in één
De jaarlijkse kosten (exploitatie)
van de mooiste gebieden van Nederland:
het Rivierengebied. Meer dan 700 mede€ 100,9 mln. Watersysteem
€ 100,9 mln.
werkers werkenWatersysteem
aan de volgende (hoofd)
€ 65,7 mln. Zuivering
Zuivering
€ 65,7 mln.
taken van het waterschap:
€ 7,5 mln. Wegen
Wegen
€ 7,5 mln.
• het waterbeheer (onderhoud water
lopen, waterpeil, waterkwaliteit)
• zorg voor dijken en boezemkaden
• bestrijding van muskus- en beverratten
• vaarwegbeheer op o.a. de Linge, Smoutjesvliet, Alblas, Giessen en Graafstroom.
• het zuiveren van afvalwater
• het beheer en onderhoud van wegen
buiten de bebouwde kom in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
Netto kosten 2017 € 174,1 mln.

De jaarlijkse kosten (exploitatie)

Opbrengst Waterschapsbelasting
Watersysteemheﬃng
Zuiveringsheﬃng
Wegenheﬃng

Opbrengst waterschapsbelasting 2017
€ 168,2 mln.

Inzet egalisatiereserve

Deverschil
jaarlijksetussen
kosten de
(exploitatie)
Het
jaarlijkse kosten en
de opbrengst waterschapsbelasting wordt
gedekt uit de egalisatiereserves.
Per saldo komt in 2017 een bedrag van
€ 5,9 miljoen ten laste hiervan.

Opbrengst Waterschapsbelasting

Waterveiligheid
Watersysteem
Waterketen
Wegen
Middelen
Dekkingsmiddelen

€ 22,8 mln.
€ 51,3 mln.
€ 52,4 mln.
€ 5,5 mln.
€ 35,7 mln.
€ 6,4 mln.
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poldergemalen
600 km
sten per bestuurlijk programma De kosten per bestuurlijkverharde
programma
wegen
4.447 km
en fietspaden
sloten in beheer
en onderhoud

980.000
bewoners

2.000
stuwen

180

rioolgemalen

Opbrengst Watersch

sterke dijken
schoon water

Het Rivierengebied
€ 22,8 mln.
€ 51,3 mln.
€ 52,4 mln.
€ 5,5 mln.
€ 35,7 mln.
€ 6,4 mln.

€ 96,4 mln. Watersysteem
€ 64,8 mln. Zuiveringsheﬃ
€ 7,0 mln. Wegenheﬃng

593 km
persleiding

32

gemeenten

36

zuiveringsinstallaties
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De kosten per bestuurlijk programma
35 uitHet waterschap geeft sturing aan de
voering van haar wettelijke taken via
30 vijf
bestuurlijke programma’s. In de program25
ma’s staan per thema doelen beschreven
met wat we willen bereiken en wat20we
ervoor gaan doen. De programma’s15zijn:
• Waterveiligheid
10
• Watersysteem
• Waterketen
5
• Wegen
0
• Middelen
De programma’s sluiten als volgt aan op
de drie belastingheffingen. De kosten van
het programma waterveiligheid en watersysteem worden betaald uit de watersysteemheffing, de kosten van het programma waterketen uit de zuiveringsheffing en
de kosten van programma wegen uit de
wegenheffing. De kosten van het programma Middelen worden verdeeld en
betaald uit de 3 heffingen. Dit geldt ook
voor dekkingsmiddelen.

Waterveiligheid
Watersysteem
Waterketen
Wegen
Middelen
Dekkingsmiddelen

60

10

€ 22,8 mln. 50
€ 51,3 mln.
€ 52,4 mln. 40
€ 5,5 mln.
€ 35,7 mln. 30
€ 6,4 mln.
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Naast belastingopbrengsten ontvangt
Netto kosten per progamma 2017
het waterschap voor de uitvoering van
€ 174,1 mln.
haar taken bijdragen van derden, zoals
De kosten per bestuurlijk programma
het Rijk, provincies en gemeenten.
In bovenstaand diagram zijn de netto
kosten per programma weergegeven.
Dit zijn de totale (bruto) kosten per
programma minus de bijdragen van
derden en inzet van reserves. De netto
kosten worden gedekt door belastingopbrengsten.

Korte omschrijving per bestuurlijk programma
Waterveiligheid
Watersysteemheﬃng
Zuiveringsheﬃng
Wegenheﬃng

innovatief waterkeren

Opbrengst Waterschapsbelasting

Doelmatig en duurzaam zuiveren

Zonder dijken en kades staat het rivieren-

€ 96,4 mln. gebied regelmatig onder water. Daarom
€ 64,8 mln.
€ 7,0 mln. ligt onze prioriteit bij de bescherming van

Inzet eigen middelen
Belastingen
Bijdragen van derden
Kosten

€ 0,3 mln.
€ 22,8 mln.
€ 13,0 mln.
€ 36,1 mln.

het gebied tegen hoogwater. Een doordacht dijkversterkingsprogramma geeft
daar inhoud aan. Daarnaast is er aandacht
voor oplossingen zoals waterrobuuste
inrichting en crisisbeheersing.
Waterkwantiteit

Waterschap Rivierenland werkt binnen dit
programma aan haar waterveiligheidsopgave met de volgende drie pijlers:
• voorkomen van overstromingen,
primaire waterkeringen op orde
• voorkomen van overstromingen,
regionale waterkeringen op orde
• beperken van gevolgen van overstromingen
Sociale innovatie

kosten

Waterveiligheid

Investeringen
86,8
86,8
59,5
59,5
Bijdragen en
25,1
25,1
8,2
8,2
13,2
13,2
2,8
0
2,8 - Waterschap Rivierenland
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Waterveiligheid
6,5
2,8

opbrengsten

subsidies

€ 53,0 mln.

robuust watersysteem. Dat systeem moet
ook ecologisch gezond zijn. Zo kunnen we
kosten
vrijwel altijd voldoende water van goede
kwaliteit beschikbaar stellen aan de
gebruiksfuncties landbouw, natuur,
stedelijk gebied en recreatie.

opbrengsten

Inzet eigen middelen
Belastingen
Bijdragen van derden
Kosten

80

innovatief waterkeren

kosten

Middelen

Waterkwantiteit

Inzet eigen middelen
Belastingen
Watersysteem
Bijdragen van derden
Kosten

Waterveiligheid

Samen40
met gemeenten realiseren we een
doelmatige inzameling van afvalwater.
Vervolgens zuivert het waterschap dit
20
water ten behoeve van gezondheid en
leefomgeving. Daarbij richten we ons ook
0 en grondstoffenwinning.
op energieDe zuivering vindt plaats op een groot
aantal zuiveringslocaties (RWZI’s) in het
Rivierengebied. Sociale innovatie

Doelmatig en duurzaam zuiveren

Investeringen

Het gaat bij het programma
waterketen hoofdzakelijk om:
• duurzame en doelmatige inrichting en
beheer van de afvalwaterketen
(waterzuivering)
• samenwerking in de waterketen

Bijdragen en subsidies

opbrengsten

kosten

60
Waterketen

Sociale innovatie

€ 0,3 mln.
€ 51,3 mln.
€ 1,4 mln.
€ 53,0 mln.

opbrengsten

Het waterschap werkt binnen dit
programma aan:
• voldoende en schoon water in het
Rivierengebied
opbrengsten
• beperken van wateroverlast en watertekort
120
kosten
• specifieke functies: natte natuur,
Wegen
drink100en zwemwater en vaarwegen

Waterkwantiteit

€ 40,6 mln.

Kosten

€ 0,3 mln.
Inzet eigen middelen
Watersysteem
€ 22,8 mln.
Belastingen
€ 13,0 mln.
Bijdragen van derden
Een veranderend
€ 36,1klimaat
mln. vraagt om een
Kosten
opbrengsten

n

40
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30
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€ 8,2 mln.

Kosten

€ 0 mln.
€ 52,4 mln.
€ 1,0 mln.
€ 53,4 mln.

opbrengsten
kosten

Waterveiligheid

Wegen

€0
Inzet eigen middelen Watersysteem
€ 5,5 mln.
Belastingen
€ 2,7 mln.
Bijdragen van derden
€ 8,2 mln.
Kosten

€ 0 mln.
Inzet eigen middelen
Middelen
€ 35,7 mln.
Belastingen
€ 4,9 mln.
Bijdragen van derden
In het gebied van de
Alblasserwaard en € 40,6
Hetmln.
waterschap werkt binnen dit
Waterketen
Kosten

0

de Vijfheerenlanden
is Waterschap Rivieprogramma aan:
Wegen
renland verantwoordelijk voor het onderhoud van wegen en fietspaden buiten de
• economischeWaterketen
zaken/zwaar verkeer
bebouwde kom. Verkeersveiligheid en het
• het streven naar een goede berijdbaarstimuleren van het langzame verkeer
heid/weginrichting/comfort
(fietsers en voetgangers) hebben daarbij
• verbeteren verkeersveiligheid
onze nadrukkelijke aandacht. In 2016 is
• stimuleren langzaam verkeer (fietsers
het wegenbeheerplan 2016 - 2021 vastgeen voetgangers)
steld. Het wegenbeheerplan is gebaseerd
• openbaar vervoer
op de drie pijlers:
• zorg voor natuur en landschap
• koers houden
opbrengsten
• duurzaamheid & innovatie
• samenwerken
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Inzet eigen middelen

€ 0 mln.

ddelen

derden

8

25

40

20
10
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Sociale innovatie

Watersysteemheﬃng
Zuiveringsheﬃng

opbrengstenWegenheﬃng

€ 96,4 mln.
€ 64,8 mln.
€ 7,0 mln.

4

20

Middelen

5

€ 0,3 mln.
€ 51,3 mln.
€ 1,4 mln.
€ 53,0 mln.

6

30

Waterkwantiteit 15

2

10
0

0

Het programma Middelen
is gericht op
€0
Inzet eigen middelen
€ 5,5
Belastingen een doelmatige
en mln.
doeltreffende dienst€ 2,7 mln.
Bijdragen van derden
verlening aan de
klanten
€ 8,2
mln. van het waterKosten

schap door een professionele organisatie.
Het begrip ‘klant’ omvat meerdere groepen van belanghebbenden zoals vergunningaanvragers en andere dienstenafnemers, samenwerkingspartners, andere
overheden, bedrijven, belangengroepen
opbrengsten
en de inwoners
van het beheergebied in
het algemeen. Waar de overige vier prokosten
gramma’s gericht zijn op het uitvoeren
van de primaire taken van het water0,3 mln.
eigen middelen
schap, is het programmaInzet
Middelen
in de€€22,8
mln.
Belastingen
€ 13,0 mln.
van derden
eerste plaats gericht opBijdragen
de
organisatie
€ 36,1 mln.
Kosten
van Waterschap Rivierenland en op externe samenwerking en communicatie.

n

ysteem

Opbrengst Waterschapsbelasting

Het waterschap werkt binnen dit programma aan:
• bestuurlijke vernieuwing
• burgerparticipatie en zichtbaarheid
• multischalige samenwerking
Wegen
• regelgeving, vergunningverlening en
kosten
handhaving
• calamiteitenzorg

kosten

Middelen

opbrengsten
kosten

€0
Watersysteem

mln.
€ 52,4 mln.
€ 1,0 mln.
€ 53,4 mln.

Inzet eigen middelen
Belastingen
Bijdragen van derden
Kosten

Investeringen

0

€ 0,3 mln.
Inzet eigen middelen
€ 51,3 mln.
Belastingen
€ 1,4 mln.
Bijdragen van
derden
opbrengsten
€ 53,0 mln.
Kosten

opbrengsten

Waterveiligheid

Naast de jaarlijkse uitgaven voor de
exploitatie doet het waterschap ook nog
tal van investeringen.
Het waterschap investeert bijvoorbeeld in
86,8zuiveringen
86,8
dijken, waterlopen,
en
59,5
59,5
wegen. Omdat deze
25,1 objecten
25,1 vele jaren
8,2
meegaan, verdeelt8,2
het waterschap
de
13,2
13,2
2,8
kosten over meerdere jaren0 (afhankelijk
2,8
2,8
van de levensduur6,5van het 2,8
object).

€ 0 mln.
€ 35,7 mln.
€ 4,9 mln.
€ 40,6 mln.

Inzet eigen middelen
Belastingen
Bijdragen van derden
Kosten

Investeringen per programma

Investeringen
Bijdragen en subsidies

Waterveiligheid
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De totale investeringen in 2017 bedragen
134 miljoen euro bruto. Voor investeringsprojecten worden ook bijdragen van derden ontvangen (in totaal 71 miljoen). Het
waterschap is in dat geval wel verantwoordelijk voor de uitvoering, maar hoeft
niet alle kosten zelf te betalen. Voor het
programma Waterveiligheid ontvangt het
waterschap een aanzienlijke bijdrage van
de Rijksoverheid (circa 60 miljoen). Voor
de overige programma’s komen de bijdragen en subsidies vooral van provincies en
gemeenten (circa 11 miljoen). De netto te
betalen investeringen voor Waterschap
Rivierenland bedragen 63 miljoen.
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Waterketen

