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Voorwoord: de zomer van de (terugkerende) verstoringen
De zomer van 2018 gaat de boeken in als de langste
droogteperiode die ooit is geregistreerd. De bestrijding hiervan
kreeg veel aandacht van de media – zelfs Al Jazeera was
aanwezig toen de KWA werd aangezet – maar er waren
meerdere calamiteiten deze zomer. Deze kwamen soms zelfs
tegelijk voor en deden een groot beroep op de alertheid en
veerkracht van de Rijnlanders. Zo

was sprake

van zes

persleidingbreuken en eind juli, tijdens de droogtepiek, was
Rijnland gedurende drie dagen nauwelijks bereikbaar via
telefoon, netwerk of website. „Murphy ging deze zomer niet op
vakantie,‟ aldus hoogheemraad Haan. Lees verder
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Toelichting bij voorwoord
De feiten
De zomer van 2018 kende meer dan zestig aansluitende dagen van boven de twintig graden. Dit leidde tot een historisch lange hittegolf en neerslagtekort. In
de heetste week van het jaar, eind juli, werd de KWA aangezet, bereikte het neerslagtekort een record en viel donderdagochtend het netwerk volledig uit.
Gedurende deze dubbele calamiteit gingen medewerkers de installaties op de locatie bedienen, vonden de kade-inspecties gewoon doorgang, maar moest in
de loop van de eerste dag het merendeel van de medewerkers naar huis worden gestuurd. In het weekend ging het netwerk weer de lucht in. Een week later
kwam de calamiteitenorganisatie weer in actie, deze keer voor een grote persleidingbreuk bij de awzi Zwaanshoek, de zevende maar ook veruit de ergste
breuk van het jaar. Vervolgens opende de eerste week van september met een grote piekbui, wat wederom zorgde voor een unieke situatie: in onder meer
Boskoop en Nieuwkoop (130 mm in één etmaal) werden bewoners en bedrijven door twee calamiteiten tegelijk getroffen, de extreme droogte én
wateroverlast.
Facts of life?
De droogte laat op het eerste gezicht zien dat de klimaatverandering een feit is. Recent onderzoek van het KNMI ondersteunt de scenario‟s met meer droge
zomers. De essentie is dat eind deze eeuw de toenemende hitte in Zuid-Europa zogeheten warmtelagen opwerpt die droge, oostenwind richting Lage Landen
opstuwen. Anders dan de gemiddelde temperatuur, die vrijwel elk jaar weer iets hoger komt te liggen, is dit type extreme droogte echter een fenomeen dat
volgens meteorologen te wispelturig optreedt om door klimaatverandering volledig verklaard te kunnen worden. Het zou dan ook zomaar kunnen dat de
volgende zomer de natste in jaren wordt. Uitgedrukt in euro‟s belopen de kosten voor de droogte ca. € 0,6 tot € 0,8 mln. Dit is inclusief de inzet van
medewerkers die werden ingezet voor de kade-inspecties. Er is daarnaast ook veel werk blijven liggen, waardoor Rijnland in 2019 meer opgaven heeft, indien
alle vertraging ingelopen moet worden. De calamiteiten worden in november door het college nader geëvalueerd. Daarbij speelt ook de strategische vraag in
hoeverre we voldoende zijn voorbereid als de klimaatverandering sneller gaat dan we tot nu toe dachten. De uitbreiding van de KWA is hier een voorbeeld
van.
De afhankelijkheid van ICT is eveneens een fact of life. De uitval van de servers eind juli duurde bijna drie dagen en raakte ook de belangrijkste systemen
van de bedrijfsprocessen. Non-stop werken van de ICT-medewerkers, tot diep in het weekend met ingehuurde expertise, leidde tot het verhelpen van de
storing. De oorzaak betrof een defecte netwerkswitch die op het oog gewoon leek te functioneren.
Tot nu toe was sprake van zeven persleidingbreuken. De ernstigste was de breuk op de awzi Zwaanshoek die minimaal € 0,5 mln vergt. Andere breuken
waren in onder meer Oude Wetering, Ter Aar, de polderbaan in de Haarlemmermeer en Nieuw Vennep. Enerzijds behoren ook breuken in de ruim 230
kilometer aan persleidingen tot de facts of life en wordt de calamiteitenorganisatie op dit punt steeds professioneler, anderzijds zijn de oorzaken divers en is
de preventie geïntensiveerd. De inspecties van afsluiters en (automatische) ontluchters hebben al geleid tot diverse onderhoudsacties.
Veerkrachtig en weerbaar
Het college en directie zijn trots op de getoonde inzet en bedankten eind augustus de medewerkers voor de aanpak van deze calamiteiten. De organisatie
heeft tijdens de vakantieperiode veerkracht en weerbaarheid getoond oftewel resilience. Dat gebeurde in goede samenwerking met buurwaterschappen en
Rijkswaterstaat waardoor directie en college „door de gedegen voorbereiding met uitstekende vakkennis en inzet snelle en goede besluiten konden nemen‟.
De verwachte totale kosten voor de droogte, de persleidingenbreuken en de netwerkuitval belopen ca. € 1,3 tot € 1,6 mln. De grootste post betreft de
personele inzet. De inzet vond plaats met eigen medewerkers met relatief beperkte meerkosten. Tegenover deze calamiteitskosten staat overigens bijna € 1,0
mln aan budgetonderschrijdingen, vooral voor Voldoende Water, doordat gepland werk bleef liggen vanwege de inzet voor calamiteiten.
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Home

Tweede Bestuursrapportage 2018 (burap 2)
Doel van de burap
Iedere bestuursrapportage (hierna: burap) is een toetsing
van de voortgang van de programmabegroting, uitgedrukt in
concreet behaalde resultaten en de financiële gevolgen
daarvan. De Burap geeft antwoord op de volgende vragen:
1. Ligt Rijnland qua programmabegroting 2018 op koers en
waar moet worden (bij)gestuurd?
2. In hoeverre is sprake van financiële wijzingen c.q. een
begrotingswijziging?
Centraal per programma staat de bij de begroting
afgesproken ‘top tien’ van aandachtspunten. Per
aandachtspunt is sprake van een feitelijke score, de score
tot en met de Burap 2-periode, i.c. 1 september 2018 en een
geprognosticeerde score over geheel 2018. Scores worden
weloverwogen toegekend, de totstandkoming ervan is geen
exacte wetenschap.

Droge
voeten
Schoon
water

Leeswijzer op de volgende pagina
Voor meer informatie: klik op de naam van het programma
of andere onderdelen

Gemaal Gouda in actie
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1.

Waterveiligheid

2.

Voldoende water

3.

Schoon en Gezond water

4.

Waterketen

5.
6.

Bestuur, Organisatie en Dienstverlening
Financiën, toetsing en restrisico’s

Index en leeswijzer burap 2 / 2018

0.

De leeswijzer in drie muisklikken

Samenvatting
Niveau 1
Programma’s
Waterveiligheid

1.

Niveau 1
Samenvatting

Wat hebben we afgesproken in de begroting 2018?
Hoe staat het er voor begin september en wat is de verwachting eind 2018?
Blijven de kosten binnen de begroting?

Niveau 2

Niveau 2

Voldoende water

Samenvatting
per programma

Wat hebben we afgesproken in de begroting 2018?
Hoe staat het er voor begin september en wat is de verwachting eind 2018?
Blijven de kosten binnen de begroting?

Gezond en Schoon Water
Wat hebben we afgesproken in de begroting 2018?
Hoe staat het er voor begin september en wat is de verwachting eind 2018?
Blijven de kosten binnen de begroting?

Verdere toelichting per
programma
(a t/m c) en financiën

Waterketen
Wat hebben we afgesproken in de begroting 2018?
Hoe staat het er voor begin september en wat is de verwachting eind 2018?
Blijven de kosten binnen de begroting?

Niveau 3

Toelichting scores:

Bestuur, Organisatie en Dienstverlening (BOD)
Wat hebben we afgesproken in de begroting 2018?
Hoe staat het er voor begin september en wat is de verwachting eind 2018?
Blijven de kosten binnen de begroting?

2.

Op schema, binnen de kaders.
Behoeft aandacht, resultaten blijven enigszins achter bij verwachtingen.

Middelen concernbreed, inclusief toetsing
Nadere toelichting

Resultaten blijven significant achter bij wat afgesproken is in de
begroting.

Bijlagen
-

Aanvulling leeswijzer

-

Legenda projectscores

-

Verbonden partijen

-

Specificatie kredietmutaties en begrotingswijziging

-

Overige bijlagen
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0. Samenvatting

Home

Liggen we op koers?
Rijnland heeft zich in de buitengewone zomer op meerdere fronten maximaal ingespannen om het
waterbeheer op orde te houden. In het voorwoord is hier nader op ingegaan. Met veel bijstellingen en
ingrepen liggen we grotendeels op koers, iets dat van de organisatie de nodige veerkracht heeft gevergd en
aanvaardbare consequenties heeft gehad voor het reguliere werk voor watersysteembeheer.
In de Middelen- en Effectmonitor (juli 2018) is aangegeven dat de programma‟s Schoon & Gezond Water
en Waterketen aandacht behoeven, de eerste om de doelstellingen op langere termijn te halen, de tweede
om de huidige zuiveringsresultaten te verbeteren en op langere termijn op orde te komen. Dat gaat ook
gepaard met meer correctief onderhoud en extra beheersmaatregelen. Bij Voldoende Water is de top 9 voor
het merendeel op orde. Door de grote inzet bij de droogte is een deel van het reguliere werk blijven liggen;
dit wordt vermoedelijk gedeeltelijk ingehaald in de rest van het jaar. Het programma Waterveiligheid ligt
voor het merendeel op koers. Binnen het programma BOD spelen uiteenlopende activiteiten die grosso modo
voldoende in control zijn. Al met al komt Rijnland weer wat beter in de benen, wat ook noodzakelijk is
gezien de uitdagingen voor de middellange termijn.
Onder de streep is sprake van een positief exploitatieresultaat. Een resultaat dat stapsgewijs nader wordt
toegelicht, gezien de samenstelling van incidentele baten en mutaties in voorzieningen en reserves.

Influent op awzi Heemstede

En passen de middelen binnen de begrotingskaders?
Ja. Per saldo verwacht Rijnland een exploitatie-overschot van € 6,8 mln ten opzichte van de bijgestelde begroting 2018, wat een stapsgewijze toelichting verdient.
 Het exploitatieresultaat uit de reguliere bedrijfsvoering kent een overschot van € 2,2 mln.
Het betreft een mix van tegen- en meevallers. Tegenvallers zijn er in de waterketen, meevallers bij watersystemen, de kapitaallasten en hogere belastingopbrengsten.
 Daarenboven is sprake van incidentele meevallers door de boekwinsten op grondverkopen (€ 3,4 mln)
 Verder wordt het exploitatievoordeel van burap 1 van € 3,7 mln voor € 2,5 mln ingezet voor minder te activeren personele kosten. Het restant wordt herbestemd (€ 1,2 mln).
Dit past binnen de kaders van de nota Vaste Activabeleid en de lijn van minder activeren die is doorgetrokken naar 2019 en verder.
Naast het exploitatie-overschot van € 6,8 mln leidt de door de accountant voorgestelde afwikkeling van de voorziening voor baggerwerken tot een vrijval die in principe één op
één over gaat naar een bestemmingsreserve. Vanaf 2019 worden baggerkosten dan voortaan rechtstreeks in de exploitatierekening verantwoord. Deze afwikkeling geeft éénmalig
een administratief resultaat van € 13,6 mln en wordt bij de jaarrekening 2018 bekrachtigd.
Investeringsprognoses
Rijnland verwacht over 2018 minder investeringsuitgaven uit te geven, met name voor baggerwerken en enkele zuiveringsprojecten. De voortgang van de belangrijkste
investeringsprojectclusters staat per programma weergegeven.
Restrisico’s en toetsing
Mede ook door het geprognosticeerde exploitatieoverschot acht het college de bijgestelde exploitatiebegroting na deze burap voldoende robuust om mogelijke consequenties van
de gedefinieerde restrisico‟s te dekken. De toetsing leert dat vooral onderhoudskosten en asset management met name in de waterketen meer in control moeten komen.

Lees verder: Waterveiligheid, Voldoende water, Schoon & Gezond Water, Waterketen, BOD en Financiën concernbreed.
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Home
Waterveiligheid (M. Kastelein, H. Pluckel (kust))
Doel: het beheergebied en de Rijnlandse inwoners goed beschermen tegen
overstromingen vanuit de zee, de rivieren en het regionale watersysteem.

Algehele tussenstand begin september 2018
Over het algemeen ligt het programma Waterveiligheid redelijk tot goed op koers.
Rijnland heeft veel onderhoud gepleegd naar aanleiding van de voorjaarsinspecties en de
droogte-inspecties. Het aantal kilometers dat versterkt of gereconstrueerd is (op basis
van de toetsing), is iets achtergebleven bij de planning, maar het inhalen daarvan is al
weer begonnen. De versterkte IJsseldijk Gouda is opgeleverd in juni jl.
Meer informatie is te vinden in de nadere toelichting op het programma
Inv:
€ 15,3 mln
Expl:
€ 29,4 mln
TOP
10

Financieel
Zowel de investerings- als de exploitatieprognose past grotendeels binnen
de begrotingskaders. De investeringsprognose komt licht lager uit door
meevallers.

Doel / gereed in 2018

T/m aug
2018

Prognose
dec 18

Droogte: reparatie scheur in dijk Alphen aan de Rijn

Toelichting

1

IJsseldijk Gouda: dijk op orde en start planuitwerking
Keersluis en Mallegatsluis

Dijk tweede kwartaal gereed. De start van planuitwerking van Keersluis en Mallegatsluis
heeft een jaar vertraging opgelopen. Voorbereiding Havensluis gestart.

2

Verbeteren /onderhouden van ca. 25 km regionale keringen

Aantal km ligt iets lager, met name vanwege omgevingsfactoren.

3

4

Start detailtoetsing resterende opgave regionale keringen.
Voorbereiden verbetering kunstwerken Spaarndammerdijk en
gekanaliseerde Hollandsche IJssel
Starten toetsing kunstwerken in regionale keringen en pilots
toetsing bijzondere waterkerende constructies en nietwaterkerende objecten gereed

Hoogtetoets resultaten gereed, verkrijgen stabiliteitsresultaten op schema. Toetsing
objecten op schema
Beide zijn gestart in het derde kwartaal.

5

Actualiseren legger regionale keringen

Vrijgeven ontwerp voor inspraak medio 2018. Definitieve vaststelling nieuwe regionale
keringen gepland in november.

6

Evalueren Nota Waterkeringen

Gereed eind 2018.

7

Uitvoeren verbeterplan zorgplicht

8

Voortzetten samenwerking muskusrattenbeheer

Verbeterplan meegenomen in de voorjaarsinspectie van de primaire waterkeringen.
Grote stap gemaakt in het koppelen van de basisgegevens. Sturing integraler gemaakt.
Voorbereidingen gestart voor nieuw beleid als basis voor continuering samenwerking na
2019.
Overig

In de winter en vroege voorjaar zijn alle regionale waterkeringen en de primaire waterkering bij Gouda geïnspecteerd (1250 km aan waterkeringen), inclusief de kunstwerken.
Tijdens deze inspectie zijn met name lokale lekkages, lage locaties en andere gebreken aan de waterkering gerapporteerd. Op 2 locaties zijn direct maatregelen genomen. Voor
ongeveer 50 locaties en 21 locaties van afgelopen jaar worden de benodigde werkzaamheden (en handhavingsacties) dit jaar nog uitgevoerd. Vanwege de langdurige droogte
hebben tussen juli en eind september diverse ronden van droogte-inspecties op de keringen plaatsgevonden. Die hebben geleid tot 6 extra locaties met werkzaamheden. Door de
droogtecalamiteit is het testen van compartimenteringswerken naar achteren geschoven.
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Lees verder: Waterveiligheid (nadere toelichting).

Programma Waterveiligheid: Nadere toelichting

Home

Wat gaat dit kosten in 2018? (in € 1.000)
Financieel 2018 (in € 1.000)

Toelichting / opmerkingen:

Exploitatie
Programma Waterveiligheid
Totale exploitatiekosten

Begroting
2018

Begroting
2018 na 1e
begr.wijz.

Prognose
2018

%

29.391

29.551

29.389

100%

Investeringsprognose
De investeringsprognose ligt € 3,2 mln (17%) lager dan begroot.
 De raming van het project Toetsing regionale keringen is € 0,6 mln lager
door een voordelige aanbesteding.
 De raming van het Top25 kadeverbeteringen is € 0,8 mln lager, met name
door vertragingen, zoals in Boskoop.
 De raming van Dirk I is € 1,6 mln lager dan begroot. Enkele strekkingen
gaan door omgevingsfactoren niet in 2018 in uitvoering, maar in 2019.
 Diverse, kleinere mutaties (-/- € 0,2 mln)

a. Prognose investeringsuitgaven
Begroting
2018

Programma Waterveiligheid
Totale bruto-investeringen

18.494

Prognose
Burap-2
2018
15.300

%

83%

b. Scores projectclusters
Om schrijving projectcluster

AVI

Tijd

Waterveiligheid
GROEN GROEN
Kustwerk Katwijk
GROEN GROEN
Verbetering IJsseldijk Gouda
GROEN GROEN
Top 25 kadeverbeteringen
Cluster Dijkverbetering Regionale Keringen (DiRK) GROEN GEEL
GROEN GROEN
Toetsing Regionale keringen
GROEN GROEN
DIRK II

Geld

Organi- Inforsatie m atie

Kw aliteit

Exploitatieprognose
De exploitatiekosten komen naar verwachting € 0,2 mln lager uit ten opzichte
van de eerste burap.
Dit komt door lagere rentekosten door minder en later langgeld leningen en
tegen lagere rente en ook lagere kosten voor jaarlijkse oefening CPW
keringen.

Risico

GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN
GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN
GEEL

GROEN GROEN GROEN GROEN

GEEL

GROEN GROEN GROEN GROEN

GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN
GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN

Lees verder op de volgende bladzijde.
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Scores projectclusters
Op verzoek van het college en DT wordt de VV geïnformeerd over de
prestatie-indicatoren van de lopende projectclusters. Een woordelijke
toelichting is per programma terug te vinden in de programmatekst. In enkele
gevallen wijkt de AVI-score af van de burap-score. De oorzaak is veelal
gelegen in de clustering of 'opbossing' van projectclusters naar burapspeerpunten en een scope die tot na 2018 reikt. Meer info over de
gehanteerde legenda.

Home
Toelichting per item
Doelstellingen en resultaten
Programmabegroting 2018
1

2

Verbetering IJsseldijk Gouda

Spoor 1 gereed

Planuitwerking spoor 2 Keersluis en
Mallegatsluis.

Score
t/m
aug.



+

Regionale keringen
 Verbeteren van ca. 25 km

+/3

4

5

7

Uitvoering verbeterplan zorgplicht naar
aanleiding van de ILT-inspectie.

+

Voorbereiding van de verbetering van de waterkering langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel is in
het derde kwartaal gestart. De verbetering van 4 kunstwerken in de tot regionale kering
afgewaardeerde Spaarndammerdijk is ook in het derde kwartaal gestart.

+

+

+

8

Voortzetting samenwerking
muskusrattenbeheer

+/-

+

+
Evaluatie Nota Waterkeringen

Tot en met september 2018 heeft Rijnland ongeveer 13 km regionale kering verbeterd. Voor enkele
strekkingen is vertraging opgelopen, waardoor de uitvoering (deels) over de jaargrens valt. Er is
gezocht naar manieren om te versnellen; anders worden extra kilometers in 2019 gemaakt. De
prognose is nu dat in 2018 totaal 19,5 km opgave zal zijn opgelost.
Meer info over de regionale keringen

+/-

+

Actualisatie legger regionale keringen.
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Spoor 1 (dijk stabiel en op hoogte) is conform planning in kwartaal 2 gereed
Voorbereiding spoor 2 is vertraagd omdat afronding spoor 1 prioriteit had; start van de
planuitwerking schuift door naar 2019.
Voorbereiding Havensluis wordt gestart ten behoeve van opname in het HWBP in 2019. De scope
qua doorvaarbaarheid is afhankelijk van gemeente.
Meer lezen? Klik hier voor de website van project VIJG

Prognose
dec 18

De detailtoetsing loopt en de eerste resultaten zijn opgeleverd. De opdracht voor het uitvoeren van
de stabiliteitstoets is nu naar de markt volgens planning. Eind dit jaar is een volgende tranche
resultaten beschikbaar, waaruit een aanvraag uitvoeringskrediet kan worden voorbereid. De
capaciteit bij bureaus voor grondonderzoek is een risico voor de planning
Klik hier voor meer informatie

Detailtoetsing resterende opgave regionale
keringen starten.

Spaarndammerdijk / Hollandsche IJssel:
Start voorbereiding verbetering waterkering
(en kunstwerken)

Toelichting
(referentie = begroting 2018, tenzij beleid door VV is gewijzigd)

+

Het ontwerp heeft in de inspraak gelegen. De definitieve vaststelling van de actualisatie van de
legger regionale keringen is in november voorzien. Dit vanwege samenloop voor de Spaarndammerdijk en de Gekanaliseerde Hollandse IJssel met de wijziging van de provinciale
waterverordening Rijnland.
In het tweede kwartaal is Rijnland gestart met de evaluatie van het beleidskader voor
waterkeringen. De uitkomsten van de evaluatie worden in oktober verwacht.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft Rijnland in 2017 geaudit over de „zorgplicht
primaire keringen‟. In grote lijnen was het oordeel positief, maar er is wel een aantal verbeterpunten
genoemd. Deze hadden vooral betrekking op het verbeteren van sturing en rapportage over de
samenhang tussen de verschillende deeltaken van de zorgplicht. Rijnland heeft een verbeterplan
opgesteld en gedeeld met de ILT. Met de uitvoering van het verbeterplan is in 2017 meteen gestart.
Hieruit is het volgende in 2018 uitgevoerd:
De primaire waterkeringen zijn in 2018 meegenomen in de voorjaarsinspectie en er is een grote stap
gemaakt in het koppelen van de basisgegevens. Tevens is gestart met het opzetten van een pilot
voor een LTAP, waarbij we actief kennis delen met HHNK.
Huidige samenwerkingsovereenkomst loopt tot eind 2019. Voorbereidingen zijn gestart voor nieuw
beleid als basis voor continuering samenwerking na 2019.

Lees verder: Voldoende water, Schoon & Gezond Water, Waterketen, BOD en Financiën concernbreed.
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Home
Voldoende water (Langeslag)

Algehele tussenstand begin september 2018

Doel: zorgen voor voldoende water, dus niet te veel en niet te weinig, en met de
juiste kwaliteit, passend bij de functies in ons gebied, nu en in de toekomst.

Inv:
€ 45,0 mln
Expl:
€ 45,4 mln
TOP
10

Financieel
De exploitatieprognose valt lager uit, met name door incidentele
meevallers (hogere opbrengst grondverkopen), minder uitgaven vanwege
de droogte en later kapitaal lenen. De investeringsprognose valt lager uit
door minder uitgaven voor watergebiedsplannen en baggerwerken.

Doel / gereed in 2018

T/m aug
2018

Prognose
dec 18

Met de extreme droogte, inzet van de KWA en recente
wateroverlast heeft Rijnland deze zomer alle zeilen bij moeten
zetten om het watersysteem op orde te houden.
Via de Zomermonitor werden belanghebbenden geïnformeerd.
Een deel van het reguliere werk is blijven liggen door de droogte,
de top 9 is voor het merendeel op koers. Meer informatie in de
nadere toelichting.

Toelichting

1

Peil voeren conform peilbesluit in 90% van de polders.

Dankzij extra inspanningen tijdens de droogte toch conform peilbesluit kunnen beheren.
De recente extreme wateroverlast in o.a. Boskoop en Nieuwkoop valt buiten de
beheermarges.

2

Nieuwe legger Watergangen vaststellen.

Legger tot eind augustus ter inzage geweest. Vaststelling in VV najaar 2018.

Derden adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen,
vergunningen verlenen en handhaven, rekening houdend
met nieuwe Omgevingswet.
Realiseren piekberging Nieuwe Driemanspolder, afronden
definitief ontwerp piekberging H‟meer

Alle inzet voor de baggerwerken is erop gericht eind dit jaar het werk te kunnen
hervatten, mits er geschikte afzetlocaties zijn. We vernieuwen onze werkwijze op het
gebied van poldergemaalrenovaties. Aantal kunstwerken met groot onderhoud is minder
dan gepland.
Doorlooptijd vergunningen is na korte achterstand weer op orde. De aangepaste keur en
beleidsregels worden in het laatste kwartaal voorgelegd aan D&H, wat later is dan
gepland.
N3MP is volop in uitvoering, wel enige vertraging waardoor uitvoering doorloopt in 2020.
Haarlemmermeer: alle gronden verworven en gestart met contract.

6

Afronden watergebiedsplan Wassenaarsche Polder, werk
maken van diverse andere watergebiedsplannen

Op schema met peilbesluiten. Laatste werkzaamheden Wassenaarsche polder begin 2019
gereed.

7

Vaststellen aanpak en prioritering voor extra opgave
polders vanwege nieuwe klimaatscenario‟s

In maart 2018 door VV vastgesteld. VV wordt geïnformeerd over nieuwe
beleidsontwikkelingen.

8

Afronden verlengde verkenning KWA met maatregel
baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Verkenningsfase KWA is afgerond, wel risico op uitloop na 2021. Uitvoering van de
maatregel baggeren Gekanaliseerde Hollandse IJssel is nog niet gestart.

9

Start monitoren uitbreiding zeesluis bij IJmuiden

Monitoringsplan vastgesteld. Kwetsbaarheid verzilting Noordzeekanaal/ Amsterdam Rijn
Kanaal is tijdens droogte bevestigd. Vertraging in oplevering uitgebreide zeesluis nog
steeds aan de orde.

3

4
5

(Groot) onderhoud watergangen en kunstwerken.

Overig: De voorbereiding van de drainage in de Parallel Boulevard in Noordwijk verloopt voorspoedig. Op 18 september 2018 zijn (bestuurlijke) overeenkomsten ondertekend en
is de aanbestedingsprocedure gestart. In oktober wordt de subsidieaanvraag ingediend, waarna in december een beschikking volgt van het HWBP-2. Door de extra inzet bij
droogte zijn een aantal reguliere werkzaamheden blijven liggen, waardoor de uitgaven met name bij onderhoud en beheer lager zijn. Het betreft onder andere latere aanschaf
van noodbemalingen, actualiseren waakvlamovereenkomsten, onderhoudsinspecties, controles handhaving en vaarinspectie.

Lees verder: Voldoende water (nader toelichting).
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Programma Voldoende water Nadere toelichting

Home

Wat gaat dit kosten in 2018? (in € 1.000)
Financieel 2018 (in € 1.000)

Toelichting / opmerkingen:
Exploitatieprognose
De exploitatiekosten binnen Voldoende Water komen € 3,9 mln lager uit ten
opzichte van de eerste burap. De opbrengsten verkoop vastgoed zijn € 2,7 mln
hoger dan begroot. Door de extra inzet bij droogte is een aantal reguliere
werkzaamheden blijven liggen, met als gevolg lagere uitgaven in de exploitatie
(€ 1,1 mln). Het betreft onder andere lagere kosten voor preventief onderhoud,
actualiseren waakvlamovereenkomsten, onderhoudsinspecties, controles
handhaving en vaarinspectie. Daarnaast zijn er minder kapitaalslasten € 0,3 mln.
Tegenover deze meevallers staat € 0,2 mln hogere kosten voor extra KWAmaatregelen. Dit betreft het inzetten van extra pompen op verzoek van Rijnland.

Exploitatie
Programma Voldoende Water

Totale exploitatiekosten

Begroting
2018

Begroting
2018 na 1e
begr.wijz.

Prognose
2018

%

50.519

49.317

45.446

90%

a. Prognose investeringsuitgaven
Programma Voldoende water
Totale bruto-investeringen

Begroting
2018
57.570

Prognose
Burap-2
2018
45.045

%

78%

Investeringsprognose
De investeringsprognose is lager dan de begrote investeringsuitgaven.

Baggerwerken vertraagd (-/- € 6,6 mln) door PFOS en problemen bij de
aanbesteding. Problemen bij de aanbesteding zijn afgehandeld, risico is nog het
vinden van voldoende afzetlocaties. Streven is om in het vierde kwartaal de
uitvoering in PFOS gebied weer te kunnen hervatten.

Sluisjes Halfweg (-/- € 3,6 mln) doordat begin 2020 uitvoering plaatsvindt.

Nieuwe Driemanspolder (-/- € 0,7 mln). Het totale saldo van de aanneemsom
blijft onveranderd.

Overigen (-/- € 3,3 mln): minder tot geen uitgaven voor investeringsstelposten
zoals overnemen/afstoten assets, flying squad, samenwerking strategische
agenda‟s e.d.

Piekberging H‟meer (+/+ € 1,4 mln) door eerdere grondtransactie die binnen
krediet past.

Parallel Boulevard (+/+ € 0,3 mln): Rijnland heeft kwaliteitsverbeteringen
doorgevoerd, die het risico op het niet-functioneren van de drainage
minimaliseren. Daarnaast wordt de tijdelijke bemalingsmaatregel uitgebreid.
Extra kosten zijn subsidiabel bij het HWBP-2.

b. Scores projectclusters
Om schrijving projectcluster

Voldoende water
Stedelijke waterplannen
Boezemgemaal Gouda
Piekberging Driemanspolder
Piekberging Haarlemmermeer
Watergebiedsplannen 1 Noord
Watergebiedsplannen 2 West
Watergebiedsplannen 3 Midden
Watergebiedsplannen 4 Zuid
Poldergemalen cluster 1
Poldergemalen cluster 2
Lopende baggerwerken en bijkomende werken
Baggerwerken in voorbereiding en nog in te plannen
Boezemgemaal Spaarndam
Drainage in Parallel Boulevard
Nadeelcompensatie
Overig o.a. afstoten sluizen, Bosbo, Blue Eng. enz.

AVI

Tijd

GROEN GROEN

Geld

Organi- Inforsatie m atie

Kw aliteit

GEEL

GROEN GROEN GROEN GROEN

Risico

GROEN

GEEL

GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN

GROEN

GEEL

GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN

GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN
GROEN GROEN GROEN

GEEL

GROEN GROEN GROEN

GROEN GROEN GROEN

GEEL

GROEN GROEN GROEN

GROEN GROEN GROEN

GEEL

GROEN GROEN GROEN

GROEN GROEN GROEN

GEEL

GROEN GROEN GROEN

GEEL

GROEN

GEEL

GROEN GROEN GROEN GROEN

GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN
GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN
GEEL

ROOD GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN

GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN
GROEN

GEEL

GEEL

GROEN

GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN

Scores projectclusters
Baggerwerken: vertraging als gevolg van PFOS problematiek.

GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN
GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN

Lees verder op de volgende bladzijde.

11

Home

Toelichting per item
Doelstellingen en resultaten programmabegroting

Score
t/m
aug.

1

We voeren het peil conform peilbesluit in 90% van de
polders (binnen beheermarges)

+

2

Legger Watergangen vaststellen

+

3

Onderhoud uitvoeren watergangen, kunstwerken:
− De uitvoering van cluster2 van de poldergemalen
loopt volop;
− We pakken jaarlijks 50 overige kunstwerken op;
− We ronden de laatste baggerclusters af (behalve
cluster 8) en baggeren jaarlijks zo‟n 200 km in het
onderhoudsprogramma (buiten PFOS verdachte
gebieden);
− We onderhouden ca. 2600 km watergangen conform
de gedragscode Flora en Faunawet

+/-

Adviseren derden:
Bij ruimtelijke ontwikkelingen, verlenen vergunningen en
handhaven, inclusief anticiperen op Omgevingswet.

+/-

4

8

Piekbergingslocaties realiseren
Nieuwe Driemanspolder
Haarlemmermeer

9

Watergebiedsplannen
Afronden watergebiedsplan Wassenaarsche Polder
Voortgang andere watergebiedsplannen

10

11

Klimaatscenario’s
Vaststellen nieuwe prioritering extra opgave polders.

+

+

+

+/-

Toelichting
(referentie = begroting 2018,
tenzij beleid door VV is gewijzigd)
Dankzij de extra inspanningen tijdens de droogte, hebben we ook deze zomer conform
peilbesluiten kunnen beheren. De recente wateroverlast was een extreme situatie die
buiten de beheermarges van de peilbesluiten valt.
In juni is de legger in concept afgerond. De legger heeft ter inzage gelegen tot eind
augustus. De legger kan naar verwachting in november door de VV worden
vastgesteld.

De uitvoering van de eerste poldergemaalrenovaties van cluster 2 is gestart in de
tweede helft van dit jaar; realisatie volgt merendeels in 2019.

Dit jaar worden ca. 20-25 kunstwerken vervangen, dit is minder dan gepland door
aanloopproblemen met een nieuw raamcontract en het op orde krijgen van de
benodigde informatie.

Baggeren: er is nog steeds vertraging bij het baggerwerk als gevolg van PFOS en
problemen bij de aanbesteding. Problemen bij de aanbesteding zijn afgehandeld.
Streven is om in het vierde kwartaal de uitvoering in PFOS gebied weer te kunnen
hervatten. Een risico is nog het vinden van geschikte afzetlocaties.
Meer info over baggerwerken in uitvoering.

Ondanks de hoge temperaturen heeft het maai- en krooswerk geen achterstand
opgelopen.

Doorlooptijd vergunningen is, na een korte achterstand eerder dit jaar weer op
orde.

De keur en beleidsregels worden herzien, waarbij rekening wordt gehouden met
het mogelijk maken van nieuwe initiatieven, de nieuwe omgevingswet en de
daarbij behorende Waterschapsverordening. De regels zullen deze winter in
concept worden voorgelegd aan D&H; in het voorjaar van 2019 zullen deze
definitief worden vastgesteld. Dit is later dan gepland.
Voor de Nieuwe Driemanspolder is de verwachting dat de aannemer ook een groot deel
van 2020 nodig zal hebben om het werk af te ronden. De verwachte investering ligt in
lijn met de raming. Meer info is te vinden op https://www.n3mp.nl.
Haarlemmermeer: de laatste gronden zijn inmiddels verworven. Rijnland is gestart met
het opstellen van het contract voor de uitvoeringsfase, die na medio 2019 begint.
De laatste werkzaamheden van watergebiedsplan Wassenaarsche Polder worden in de
tweede helft van 2018 voorbereid en uitgevoerd, met een uitloop naar het 1 e kwartaal
van 2019. In 2018 worden nog 10 peilbesluiten vastgesteld; over 10 andere is de VV
inmiddels geconsulteerd. Dit is conform de begroting.
Meer info over watergebiedsplannen.
De nieuwe prioritering is in VV van 28 maart 2018 vastgesteld voor de opgave in ons
regionale watersysteem. In het najaar van 2018 wordt de VV meegenomen in de
beleidsontwikkeling voor klimaatadaptatie en bodemdaling die met gemeenten en
andere stakeholders wordt opgepakt.
De verlengde verkenning Lopikerwaard is afgerond en daarmee zijn alle trajecten van
de KWA+ in de planuitwerkingsfase gekomen. De opleverdatum van het project is
conform de oorspronkelijke planning eind 2021. In de risicoparagraaf is aangegeven

12

Prognose
dec 18

+
+

+/-

+/-

+

+

+

+/-

Doelstellingen en resultaten programmabegroting

Score
t/m
aug.

Uitbreiding zeesluis IJmuiden monitoren

Prognose
dec 18

dat het gebiedsproces bij grondverwerving in de Lopikerwaard mogelijk voor vertraging
kan zorgen evenals mogelijke maatregelen bij de Doorslagsluis (gemeentelijk
monument in slechte staat). De uitvoering van het baggerwerk langs de
gekanaliseerde Hollandse IJssel is nog niet gestart, moet opnieuw aanbesteed worden
na een aanbestedingsconflict. Meer info over de KWA.
De huidige KWA is de afgelopen droogteperiode in werking gezet. Dit is goed verlopen,
en zelfs aan de grotere watervraag kon worden voldaan. De samenwerking met de
collega-waterschappen en Rijkswaterstaat verliep goed.

KWA-uitbreiding realiseren

12

Toelichting
(referentie = begroting 2018,
tenzij beleid door VV is gewijzigd)

+

De droogte van 2018 heeft de gevoeligheid van het Noordzeekanaal/AmsterdamRijnkanaal systeem voor verzilting bevestigd. De Grote Sluis in Spaarndam en de
Kolksluis zijn deze zomer ook enige tijd gesloten vanwege de zoutindringing. Het
monitoringsplan is vastgesteld, de eerder gemelde vertraging in de uitvoering van de
Zeesluis is nog steeds aan de orde.

Lees verder: Waterveiligheid, Schoon & Gezond Water, Waterketen, BOD en Financiën concernbreed.
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+

Home
Schoon en Gezond water (Von Faber)
Doel: samen met partners zorgen voor schoon en gezond (oppervlakte)water in de
dichtbevolkte waterrijke delta van West-Nederland.
Algehele tussenstand begin september 2018
Het programma Schoon en Gezond zet zeilen bij om in de KRW2-planperiode zoveel
mogelijk voortgang te boeken in aangewezen wateren en in polderwateren. Rijnland
heeft een aantal werken uitgevoerd (luwtemaatregelen en oevers Langeraarse Plassen,
eerste emissiemaatregelen door en met agrarische sectoren), en diverse maatregelplannen naderen vaststelling. Er moet nog veel gebeuren om de doelstellingen te
bereiken. Meer informatie in de nadere toelichting

Financieel

Inv: € 3,5 mln
Expl: € 8,3 mln
TOP
10

Doel / gereed in 2018

Hoogste intrek glasaal sinds 2000

T/m
aug.

Prognose
dec 18

Toelichting

1

Uitvoeren eerste maatregelen door en samen met
agrarische sector namens Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer.

Rijnland heeft POP3 subsidieaanvragen voorgefinancierd (o.a. drinkbakken en overkapte
mestbakken, ijzerzandmaatregel bollenperceel). Uitvoering loopt nu goed. Voor de toekomst is
opschaling (meer schaalgrootte) gewenst om uiteindelijk KRW-doelen te kunnen halen in onder
meer Rijnlands boezemwateren..

2

Extra aandacht geven zuiveringsplicht boomteelt,
glastuinbouw via voorlichting, vergunningverlening en
handhaving.

Extra controles uitgevoerd en voorlichting gegeven. LTO heeft „nul–lozen‟ protocol opgesteld.

3

Afronden Kijk op Waterkwaliteit

Positief afgesloten in de VV van 28 maart 2018.

4

Aanleggen vispassage boezemgemaal Spaarndam

5

Afronden KRW1-maatregelen Reeuwijkse Plassen,
overgang naar monitoring, beheer en onderhoud.

6

Afronden eerste KRW2-maatregel Langeraarse Plassen,
starten met maatregelen in andere gebieden.

7

Opstellen aanpak en prioritering KRW3 / doel 2027
(helft van de waterlichamen moet starten in één
planperiode).

8

Geïntegreerd aanpakken zwemwaterkwaliteit en
blauwalgenprobleem, zoveel mogelijk met andere
partijen en innovatief.

Later gereed, voor eind 2019.
Laatste maatregelen uitgevoerd. Rijnland monitort ontwikkelingen in de waterkwaliteit
Rijnland heeft luwtemaatregelen Langeraar uitgevoerd. Grootschalige slibvang Langeraar wordt
voorbereid. Uitvoering Bovenlanden Aalsmeer/Westeinder kan deze winter starten (krediet
verkregen in sept. 2018). Planuitwerking Zoetermeerse plas loopt.
Planning en onderzoek staan onder druk, mede door capaciteitsproblemen. Uitgangspunt is om alle
maatregelen in de resterende 20 waterlichamen in 2027 te hebben uitgevoerd. Dit zal veelal
generieke maatregelen voor de boezem en polders inhouden (emissiebeperking, inlaatsturing,
oeverwerken).
Rijnland werkt op diverse locaties met belanghebbenden aan oplossingen, met beproefde
methodes en met pilots (Cronesteijn/Leiden, Hoofddorp. Spaarnwoude). Europapark/Alphen is per
1-1-2019 geen zwemwaterlocatie meer. Waterstofperoxidepilots lopen op drie locaties. Vereiste
cofinanciering en beperkte mate van succes zorgen voor gele score. De pilot met ultrasone
bestrijding in de Zoetermeerse Plas is afgesloten en heeft de blauwalgenoverlast niet tot onder de
richtlijnen voor zwemwater weten te brengen.

Meer info op de volgende pagina.
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Home
Overig Schoon & Gezond Water




PFOS
In de eerste helft van 2018 zijn we actief bezig geweest om duidelijkheid te krijgen over de normstelling voor PFOS. Rijnland heeft de brief van de provincie Noord-Holland
aan het Rijk mede ondertekend. Het Rijnlandse beleid over PFOS in de waterbodem is vastgesteld.
Emissies vanuit waterketen
Rijnland heeft de aanpak voor nieuwe/opkomende stoffen en actuele lozingseisen N (stikstof) en P (fosfor) voor de awzi‟s vastgesteld.

Lees verder: Schoon en Gezond (nadere toelichting)
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Programma Schoon en Gezond water Nadere toelichting

Home

Wat gaat dit kosten in 2018? (in € 1.000)
Financieel 2018 (in € 1.000)
Exploitatie
Programma Schoon en
gezond Water
Totale exploitatiekosten

Begroting
2018

Begroting
2018 na 1e
begr.wijz.

Prognose
2018

%

8.117

8.099

8.272

102%

Exploitatieprognose
De prognose van de exploitatiekosten eind 2018 is hoger (€ 0,2 mln)
dan de begroting. Belangrijkste oorzaak is dat de laboratorium-kosten
hoger uitvallen dan begroot (€0,3 mln). Daartegenover zijn er minder
kosten geprognotiseerd door lagere aanschaf ijzerchloride voor de
Nieuwkoopse en Reeuwijkse plassen.

a. Prognose investeringsuitgaven
Programma Gezond en schoon water
Totale bruto-investeringen

Begroting
2018
4.022

Prognose
Burap-2
2018
3.538

%

88%

b. Scores projectclusters
Om schrijving projectcluster

Schoon en gezond water
KRW fase 1 Reeuwijk
KRW fase 2
Cluster planontwikkeling
Cluster landbouw
PFOS sanering Schiphol
Blauwalgenbestrijding
Overig o.a. NVO, vispassage Spaarndam, enz

AVI

Tijd

Geld

Organi- Inforsatie m atie

Kw aliteit

Risico

GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN

Investeringsprognose
De investeringsprognose voor eind 2018 is lager dan de begrote
investeringsuitgaven (€ 0,5 mln).

Voor KRW2 Synergie was begroot € 0,9 mln. Hiervan is € 0,4 mln
besteed, maar er wordt nog gezocht naar meer meekoppelkansen,
anders wordt de kredietraming dit jaar niet gehaald.

Het project aanpak landbouwemissies (hiernaast links „cluster
landbouw‟, samen met het project blauwe diensten) is qua
uitgavenprognose met € 0,4 mln naar beneden bijgesteld voor
2018. Dit heeft als oorzaak dat er vertraging is opgetreden in het
aanvragen van de subsidie door landbouweigenaren en in het
uitkeren van al aangegane subsidieverplichtingen.

GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN
GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN
GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN
GROEN

GEEL

GROEN GROEN

GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN
GEEL

GROEN GROEN GROEN GROEN

GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN
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Projectscores

De projectscore voor blauwalgenbestrijding staat op „geel‟ bij geld,
omdat het verkrijgen van lokale cofinanciering bij o.a. vervangen
beluchting zeer stroef verloopt, waardoor ook Rijnlandse uitgaven
achterblijven.

Home

Toelichting per item
Doelstellingen en resultaten uit de
Programmabegroting 2018 (inclusief context)

Score
t/m
aug.

Toelichting
(referentie = begroting 2018,
tenzij beleid door VV is gewijzigd)
-

Agrarische sector
Uitvoeren eerste maatregelen namens Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer.

-

+/-

1

-

-

2

Zuiveringsplicht boomteelt, glastuinbouw
Extra aandacht qua voorlichting, vergunningverlening en
handhaving.

+

Kijk op waterkwaliteit
Afronden bestuurlijk proces

+

3

Aanleg vispassage boezemgemaal Spaarndam

+/-

4

5

6

Reeuwijkse Plassen
We ronden de laatste KRW1-maatregelen af en gaan over
naar monitoring, beheer en onderhoud.

+

Langeraarse Plassen
We ronden de eerste KRW2-maatregel af en starten met
andere maatregelen in andere gebieden.

+

Eind april heeft de eerste ijzerzandmaatregel in bollenperceel plaatsgevonden. Eind
augustus is een aanvraag Regiodeal gedaan om gezamenlijke inspanning te plegen
voor een toekomstbestendige bollenteelt
Landbouwportaal Noord-Holland is 28 mei geopend en de eerste aanvraag voor
emissiemaatregelen in Rijnlands gebied is beschikt
Boomteelt: „NPI in water‟-aanvraag is in uitvoering. Een tweede POP3 aanvraag
(„meten van water‟) wacht nog op beschikking PZH, exacte datum niet bekend.
Nieuwe POP 3 aanvragen worden momenteel voorbereid, uitvoering verwacht in
2019.
Blauwe diensten: De omvang van de blauwe diensten blijft met 20% achter op de
afgegeven prognose in november 2017 van Rijnland. Dit wordt met name
veroorzaakt door een lagere omvang in het Groene Klaver gebied.
De lening aan collectief Gouwe Wiericke is verstrekt. De eerste drinkbakken,
veegmachines en overkapte mestopslag in veenweidegebied zijn besteld.

Een „nul–lozen protocol‟ is door LTO opgesteld en gezamenlijk vastgesteld. (Extra)
controles en voorlichting van en voor de zuiveringsplicht vinden plaats. Hiervoor is een
snelle prioritering gemaakt van de sector. Daarnaast extra controles in kader van het
nullozing protocol. Dit loopt in 2019 door.
Op 28 maart 2018 heeft de VV positief besloten over de uitkomsten van het proces
“Kijk op Waterkwaliteit”. Het proces richtte zich op enerzijds het vergroten van
overzicht en inzicht in het complexe dossier, en anderzijds op het herijken van de
ambities die Rijnland heeft op het gebied van waterkwaliteit. Enkele inhoudelijke
accenten:
 Voortzetten van het lopende (WBP5) programma
 Inzet op opkomende stoffen w.o. medicijnresten,
 Uitvoeren KRW2 en KRW3 (waterlichamen),
 Inzet versterken op het verbeteren van de waterkwaliteit in de polders (overig
water)
Aanbesteding vindt begin 2019 plaats, realisatie medio 2019 en definitieve oplevering
is nu eind 2019 gepland. Reden voor vertraging is dat hergebruik fundering oude vijzel
niet mogelijk blijkt. Verkrijging van subsidie is niet in gevaar.
Laatste maatregelen zijn uitgevoerd. Beijzering Sloene is verlengd vanwege goede
resultaten (verbetering waterkwaliteit). Beheer en onderhoud oevers loopt.
Ontwikkelingen in de waterkwaliteit worden gemonitord.
De luwtemaatregelen zijn uitgevoerd en de grootschalige maatregelen worden op dit
moment verder onderzocht. Gestart wordt met de Westeinder/Bovenlanden Aalsmeer.
Planuitwerking Zoetermeerse Plas loopt.
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Prognose
dec 18

+

+

+

+/-

+

+

Doelstellingen en resultaten uit de
Programmabegroting 2018 (inclusief context)

7

KRW3/ doel 2027
We constateren dat we in het huidige tempo (ca. 10
waterlichamen per KRW-periode) de doelen (alle
waterlichamen op orde in 2027) niet gaan halen.
We stellen een aanpak en prioritering op voor het feit dat
we nog ca. de helft van alle waterlichamen moeten starten
in één planperiode.

Score
t/m
aug.

+/-

In 2018 rondt Rijnland de planning voor de watersysteemanalyses af en bereidt de
gebiedsprocessen voor. Door capaciteitsproblemen staat deze planning onder druk.

Prognose
dec 18

+/-

Op diverse locaties werken we met belanghebbenden aan oplossingen, met beproefde
methodes en met pilots.

Zwemwater en blauwalgen
We integreren de aanpak voor zwemwater en blauwalgen
en werken op diverse locaties met andere partijen aan
(innovatieve) oplossingen.

8

Toelichting
(referentie = begroting 2018,
tenzij beleid door VV is gewijzigd)

+/-

Bacteriologische kwaliteit:
1) Cronesteijn: de gemeente Leiden heeft cofinanciering toegezegd en we onderzoeken
of de maatregelen integraal kunnen worden opgepakt met het initiatief
“Waterreservaat” (lokaal initiatief samen met de gemeente).
2) Europapark: In overleg met gemeente Alphen aan den Rijn en provincie is besloten
om zwemlocatie na zwemseizoen 2018 af te voeren.
3) Toolenburg speelvijver: beheer door gemeente Haarlemmermeer is aangepast. We
volgen de ontwikkeling van de zwemwaterkwaliteit.
Blauwalgen:
1) De vervanging van de luchtmenginstallatie in de Nieuwe Meer is in voorbereiding.
Het verkrijgen van cofinanciering is hier een vertragende factor (planning realisatie
2019).
2) De pilots met waterstofperoxide (Oosterduinse Meer Noordwijkerhout,
Klinkenbergerplas Oegstgeest, Zoetermeerse Plas) zijn conform planning uitgevoerd.
De pilot met ultrasone bestrijding in de Zoetermeerse Plas is afgesloten en heeft de
blauwalgenoverlast niet tot onder de richtlijnen voor zwemwater weten te brengen.

Lees verder: Waterveiligheid, Voldoende water, Waterketen, BOD en Financiën concernbreed.
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+/-

Home
Waterketen (Haan)
Doel: het doelmatig en zo duurzaam mogelijk verwerken van het afvalwater van
huishoudens en bedrijven, zodanig ook dat het geloosde water (effluent) voldoet aan
de vastgestelde norm.
Algehele tussenstand begin september 2018
De meeste indicatoren in het programma waterketen scoren goed. Dat betekent dat
we op koers liggen om de resultaatafspraken uit de begroting te halen. De
belangrijkste indicator, de effluentkwaliteit, scoort echter niet goed. Dit heeft vooral te
maken met de onderhoudstoestand van de assets en het, daarom noodzakelijke,
grote aantal renovaties dat loopt, waardoor zuiveringen tijdelijk minder presteren. We
zullen alle zeilen moeten bijzetten om het aantal zuiveringen dat niet goed presteert
niet te laten oplopen. In eerdere bestuurlijke rapportages is gemeld dat het nog
enkele jaren duurt voordat alle zuiveringen voldoende op orde zijn. Meer informatie is
te vinden in de nadere toelichting.

Inv: € 30,3 mln
Expl:€71,2 mln

TOP
10

Persleidingbreuk Hoofddorp

Financieel
De exploitatieprognose ligt hoger dan de bijgestelde begroting door
per saldo meer correctief onderhoud en aanvullende
beheersmaatregelen. Daar staan lagere kapitaallasten tegenover.

Doel / gereed in 2018

T/m aug
2018

Prognose
dec 18

Zonnepanelen awzi Katwijk

Toelichting

1

Effluentnormen: het effluent voldoet aan de
(maatwerk)norm.

4 awzi‟s voldeden in de periode niet aan de wettelijke normen en nog eens 5 awzi‟s niet aan de
“oude” Rijnlandse normen.

2

Centrale proceskamer: 12 zuiveringen zijn eind 2018
aangesloten.

Inmiddels heeft Rijnland 10 van de beoogde 16 awzi‟s aangesloten. Later dit jaar komt er één
bij. Het project loopt, maar heeft veel aandacht nodig op doorlooptijd, financiën, scope.

3

Groot onderhoud, centralisatie en vernieuwing:
oplevering diverse awzi werken.

In 2018 werken we aan de renovaties of groot onderhoud op diverse awzi‟s en gemalen. Diverse
ervan ronden we af, en we starten Zwanenburg en „Velsen 2‟.

4

Samenwerking Waterketen: o.a. Dunea-Rijnland
Noordwijk/ Noordwijkerhout en i(A)WKP‟s.

Samenwerkingen lopen goed.

5

Assetmanagement: risicogestuurd, verdere
ontwikkeling LTAP (eind 2018).

Rijnland actualiseert continu de LTAP op basis van inspecties en andere vernieuwde inzichten,
we werken aan het opzetten van een risicomatrix.

6

Strategisch Waterketen Plan af. Eind 2018.

7

Slibstrategie af. Eind 2018.

De slibstrategie is besproken in de VV van september; het strategische waterketenplan ligt op
schema.

8

Opkomende stoffen: voorstel (pilot) maatregelen.

De koers van Kijk op Waterkwaliteit werken we uit in twee pilots waarvan de eerste in 2019
start op de awzi Leiden-Noord.

Lees verder: Programma Waterketen nadere toelichting.
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Programma Waterketen nadere toelichting
Home

Wat gaat dit kosten in 2018? (in € 1.000)
Financieel 2018 (in € 1.000)

Toelichting / opmerkingen:

Exploitatie
Programma Waterketen
Totale exploitatiekosten

Begroting
2018
71.390

Begroting
2018 na 1e
begr.wijz.
69.954

Prognose
2018

%

71.219

100%

a. Prognose investeringsuitgaven
Programma Waterketen

Begroting
2018

Totale bruto-investeringen

36.140

Prognose
Burap-2
2018
30.304

%

84%

b. Scores projectclusters
Om schrijving projectcluster

Waterketen
Veilig werken
AWZI Velsen
AWZI Leiden ZW
Vervangen procesautomatisering
Cluster Zuiveren Noord-Holland
Cluster Katwijk, Noordwijk en Lisse
Cluster Alphen, Nieuwveen en sluitingen
Cluster Zwaanshoek, Aalsmeer en Rijsenhout
Overig o.a. AWTG's, OAS, GRP+ Heemstede

AVI

Tijd

GROEN GEEL
GEEL

Geld

Organi- Inforsatie m atie

Kw aliteit

Risico

Investeringsprognose
De investeringsprognose voor eind 2018 is lager dan de begrote
investeringsuitgaven (€ 5,8 mln).

Cluster Zuiveren Noord-Holland: defosfatering en de flying squad
Haarlem-WP zijn uit dit project gehaald en pakken we op in het
grote clusterrenovatieproject voor deze zuiveringskring.

Awzi Velsen: uitgaven schuiven door vanwege vertraging als
gevolg van definiëren uitgangspunten en zoeken naar
oplossingsrichtingen en bijbehorende draagvlak.

GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN

GROEN GROEN GROEN GROEN

GEEL

GROEN

GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN
GEEL

Exploitatieprognose
Het verschil van € 1,3 mln wordt voor het grootste deel veroorzaakt
door hogere onderhoudskosten € 1,3 mln, meer kosten voor slibafvoer
en grondstoffen slibverwerking € 0,3 mln, lagere kapitaallasten € 1,0
mln. en een calamiteit op awzi Zwanenburg € 0,5 mln. De verwachte
grondverkoopopbrengsten zijn met € 0,3 mln verlaagd ten opzicht van
Burap I. Tot slot blijken de kosten bij afvalverwerking op zuiveringen
i.v.m. schoonmaken van beluchtingstanks en huur externe
slibontwatering lager uit te vallen dan gemeld in Burap I (€ 0,1 mln).

GROEN GROEN

GEEL

GROEN GROEN

GEEL

GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN
GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN
GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN
GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN
GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN GROEN

Lees verder op de volgende bladzijde.
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Scores projectclusters
Procesautomatisering: het project ligt op koers, maar er is een aantal
risico‟s op het bewaken van de scope (nieuwe inzichten in snel
veranderende ict-wereld), doorlooptijd en financiën (mede vanwege
beperkte expertise binnen en buiten Rijnland).

Toelichting per item

Home
Bestuurlijk aandachtspunt:
In de volgende tabel scoren veel indicatoren positief. Per indicator klopt dat. De conclusie dat het in de waterketen als geheel goed loopt, klopt echter niet. De belangrijkste
indicator, effluentkwaliteit, scoort namelijk niet goed en de langetermijneffecten halen we niet. De onderhoudstoestand van de assets vormt de belangrijkste oorzaak hiervan. Uit
de LTAP blijkt dat we een enorme opgave hebben in onderhoud en renovaties van onze zuiveringsassets. De VV heeft begin 2018 kennis genomen van de staat van onze assets,
via de memo “Onderhoud en Assetmanagement; Beter sturen door meer inzicht”. We doen momenteel wat we hierover hebben afgesproken in de begroting 2018, maar om de
assets in goede staat te brengen is meer nodig. Zowel in de renovaties (projecten) als het dagelijks beheer en groot onderhoud. In het MJP2019 hebben we daarom meer geld en
meer capaciteit opgenomen voor de waterketen.

Doelstellingen en resultaten uit de
Programmabegroting 2018 (inclusief context)

Score
t/m
aug.

Effluentnormen
Totdat de installaties weer voldoen aan de ontwerpnormen is er
een verruiming van de lozingseisen. De lozingseisen blijven wel
binnen de wettelijke normen uit het activiteitenbesluit.

-

1

2

3

Centrale proceskamer
Eind 2018 hebben we 12 awzi´s aangesloten op de centrale
proceskamer (CPK); dit is incl. al voor 2018 aangesloten
zuiveringen.

Renovaties
O.a. inspecties en geenspijtmaatregelen slibvergistingtorens van
Haarlem Waarderpolder, het opheffen van de zuiveringen
Heemstede en Schalkwijk en de procesautomatisering. renovatie
van 4 transportgemalen en van slibretourvijzels op 2 awzi‟s;
beluchting Katwijk; aanleg transportgemaal en persleiding
Rijnsaterwoude.

+/-

+

Toelichting
(referentie = begroting 2018,
tenzij beleid door VV is gewijzigd)

In de eerste acht maanden van 2018 voldeden 4 zuiveringen niet aan de
wettelijke (landelijke) normen activiteitenbesluit en 5 zuiveringen niet aan de
oude Rijnlandse vergunningseisen. Van de 4 zuiveringen waar we niet aan de
wettelijke normen voldoen, zijn er 2 waar door extreme weersomstandigheden
eenmalig slibuitspoeling heeft plaatsgevonden en waar vanwege de systematiek
de overtreding heel 2018 geldt. Deze 2 zuiveringen worden in 2021/2022
vanwege leeftijd en onderhoudsstaat ook geamoveerd. De andere 2
zuiveringen zijn/worden gerenoveerd, waarna deze qua proces volledig opnieuw
moeten worden ingeregeld. Hier geldt dat dit veelal één jaar duurt nadat de
renovatie is afgerond.
We moeten alle zeilen bijzetten om nieuwe overtredingen te voorkomen,
omdat op 10 van zuiveringen projecten lopen en daarnaast ook vrijwel overal
de proces-automatisering wordt vernieuwd. Daarnaast hebben zich afgelopen
jaar diverse calamiteiten voorgedaan die ook van invloed zijn op de prestaties
van de zuiveringen.
Een nadere toelichting op de effluentnormen is in de VV van 4 juli 2018 aan
de orde gekomen. In januari 2019 worden nieuwe (strengere) Rijnlandse
effluentnormen van kracht. Hierdoor wijzigt het toetsingskader voor Rijnlandse
awzi‟s. Dit zal gevolgen hebben voor doelstellingen en resultaten voor 2019.
Tot en met augustus hebben we in totaal 10 awzi‟s aangesloten op de CPK.
Later dit jaar volgt er nog één. Eind 2019 zijn alle 16 zuiveringsclusters
aangesloten. Het project loopt maar heeft veel aandacht nodig (zie ook de
projectscores achterin dit hoofdstuk). Vrijvallend geld uit andere PAgerelateerde-projecten als gevolg van scopewijzigingen wordt toegevoegd aan
de risicoreserve van het project.
In 2018 werken we aan de renovaties of groot onderhoud op diverse awzi‟s en
gemalen. De belangrijkste:

We hebben de renovatie van Zwaanshoek afgerond de oude zuiveringen
Rijsenhout en Aalsmeer gesloten en de nieuwe gemalen Rijsenhout en
Zuidrand afgerond. Daarmee is “OPAH” afgerond. Dreigende
kredietoverschrijding voor het project “vervangen roostergoedverwijdering
en beluchting” wordt gecompenseerd uit de risicoreserve van OPAH.

Inspecties van de eerste slibvergistingstoren en indikker op Haarlem
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Prognose
dec 18

-

+/-

+

Doelstellingen en resultaten uit de
Programmabegroting 2018 (inclusief context)

Score
t/m
aug.

Toelichting
(referentie = begroting 2018,
tenzij beleid door VV is gewijzigd)






Prognose
dec 18

Waarderpolder zijn (vrijwel) afgerond.
We hebben ook de renovatie van de beluchting in Katwijk afgerond.
We zijn gestart met de voorbereiding voor de renovatie en uitbreiding van
Zwanenburg, incl. de sluiting van Heemstede en Schalkwijk.
We starten “Velsen2”, waarin we restpunten uit de renovatie van awzi
Velsen oppakken.
We hebben de voorbereiding gestart voor renovatiewerkzaamheden op
Nieuwe Wetering, Nieuwveen, Leiden-Noord, Leimuiden en beide
zuiveringen in Alphen.

Hiermee voldoen we grotendeels aan de afspraken uit de begroting. Echter, de
LTAP laat zien dat er nog veel meer onderhoud en renovaties nodig zijn om alle
assets in goede toestand te brengen en houden.

4

5

Samenwerking waterketen

Opleveren ketenplannen voor de vier subregio‟s en realiseren
bijbehorende vervolgacties.

Samenwerken Dunea awts

Samenwerken Dunea / Noordwijkerhout

Assetmanagement / risicogestuurd onderhoud

LTAP‟s aanscherpen

Werken met de Bedrijfswaarden/Risicomatrix en risicoregister

Onderzoeken nieuwe ontwikkelingen.

+

De voortgang en aanpak verschilt per regio; bij drie regio‟s ligt er een
vastgesteld ketenplan en werken we aan de vervolgacties, in één regio werken
we aan het ketenplan dat eind 2018 gereed is.
De samenwerking met Dunea loopt goed. We hebben de
samenwerkingsovereenkomst verlengd en verbreed op het gebied van het
noodvoorraadbeheer van persleidingonderdelen en beheer van
procesautomatisering.
De samenwerking afvalwaterketen Noordwijkerhout loopt naar tevredenheid
van alle partijen. Onduidelijk is nog of de fusie tussen Noordwijk en
Noordwijkerhout hier invloed op zal hebben.

+

+

Op basis van inspecties en andere vernieuwde inzichten actualiseren we de
LTAP continu. We stellen in 2018 een risicomatrix op die we in 2019 bestuurlijke
voorleggen.
We onderzoeken zelf, kijken mee met anderen, of volgen actief diverse nieuwe
ontwikkelingen zoals Nereda en superkritisch vergassen.

+

+

We werken aan de actualisatie van het strategisch zuiveringsplan. Afronding
staat gepland tegen het einde van het jaar. Hierin nemen we alle
ontwikkelingen van de afgelopen periode mee en voor zover mogelijk de
ontwikkelingen rondom slib en opkomende stoffen. De VV heeft in september
de centrale behandeling van al het Rijnlandse slib besproken.

+

+

We werken aan de actualisatie van het strategisch zuiveringsplan. Afronding
staat gepland tegen het einde van het jaar. Hierin nemen we alle
ontwikkelingen van de afgelopen periode mee en voor zover mogelijk de
ontwikkelingen rondom slib en opkomende stoffen. De VV heeft in september
de centrale behandeling van al het Rijnlandse slib besproken.

+

Strategisch waterketenplan
Inclusief slibstrategie en beleid opkomende stoffen.

6

Opkomende stoffen
Pilots opstellen

7

Lees verder: Waterveiligheid, Voldoende water, Schoon & Gezond Water, BOD en Financiën concernbreed.

22

Programma Bestuur, Organisatie en Dienstverlening(B.O.D.)

Home
(v.d. Sande, Kastelein, Pluckel, Langeslag)

Het programma BOD heeft tot doel de organisatie zodanig te ondersteunen dat deze
doelstellingen kunnen worden bereikt. Daarnaast vallen onder dit programma
Rijnlandbrede onderwerpen en de thema‟s uit het coalitieakkoord zoals vernieuwend
besturen, duurzaamheid en innovatie.

Algehele tussenstand begin september 2018
In het programma BOD speelt veel. Zo zijn privacy en informatiebeveiliging
onderwerpen binnen de hele sector aandachtspunten, waarbinnen Rijnland relatief
goed op schema zit. Ook hadden we deze zomer te maken met vier grote
calamiteiten, die deels gelijktijdig optraden. Meer informatie in de nadere toelichting.
Inv:
€ 1,1 mln
Expl:
€ 33,3 mln
TOP
10

Financieel
De onderschrijding op de exploitatiebegroting van € 0,5 wordt
voornamelijk veroorzaakt door naar 2019 uitgesteld groot onderhoud
en aanschaf van kantoormeubilair. Daar staan hogere ICT-kosten
tegenover.

Doel / gereed in 2018

Prognose
dec 18

Toelichting
VV heeft energieaanpak vastgesteld. Capaciteitskeuzes hebben geleid tot een aantal aandachtspunten.
Zonneweide Katwijk en de thermische energie uit Nieuwveens afvalwater gerealiseerd, evenals businesscase
Blue Energy.

1

a.
b.

2

Team 2020

De uitgezette activiteiten liggen op schema. De effecten zullen de komende twee jaar zichtbaar worden.

3

Voorbereiden omgevingswet:

Op koers. Later dit jaar volgen bestuurlijke keuzes voor Waterschapsverordening en Projectbesluit.

4

Omgevingsgerichtheid:

5

Informatiebeveiliging:

6

Privacy regelgeving:

7

Innovatie en Duurzaamheid:

8

Calamiteitenorganisatie:

9

Voorbereiden waterschapsverkiezingen

Afgestemd met Unie van Waterschappen. Kredietvoorstel van 1,3 mln, in september behandeld in de VV.

Veilig werken

Software veiligheidsincidenten is operationeel. Hazops en maatregelen uitgevoerd voor awzi‟s met atexinstallaties. Voor 30% van de objecten is de RI&E‟s gereed.

10

Strategisch besluit energiedossier
Uitvoering maatregelen

T/m
aug.

Omgevingsgerichtheid in actie:
toekomstbestendig bollenlandschap

Rijnland jaagt actief klimaatadaptatie en stresstesten aan. Met alle gemeenten lopen gesprekken over
strategische samenwerking/-agenda‟s (SSA‟s). Inmiddels hebben we een SSA met Zoetermeer, Katwijk/Dunea
en Velsen.
Informatiebeveiliging is versterkt opgepakt. Uitvoering van alle maatregelen vraagt veel van de organisatie. De
eerste fase van de objectgerichte risicoanalyse is succesvol afgerond
Procesautomatisering is eind dit jaar compliant aan BIWA. Een grote storing heeft eind juli voor een
meerdaagse onderbreking van de werking van de ICT-voorzieningen gezorgd
We hebben er hard aan gewerkt om op 25 mei de minimaal benodigde zaken voor de AVG in orde te hebben.
De volledige implementatie is naar verwachting eind dit jaar gereed.
Najaar 2018 is het opinievormend stuk over de circulaire economie gereed (januari bij bestuur).
In reactie op het RKC-onderzoek over Duurzaamheid starten we met het explicieter maken van de
duurzaamheidsdoelen binnen de bestuursprogramma‟s.
Een kwaliteitsmeting is voorzien in de 2e helft 2018. Deze zomer is er specifieke aandacht voor de (externe)
evaluatie van de Droogtecalamiteit (opschaling naar fase 3) en de calamiteit netwerkstoring.

Lees verder: Programma B.O.D. nadere toelichting
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Programma Bestuur, Organisatie en Dienstverlening (B.O.D.).nadere toelichting

Home

Wat gaat BOD kosten in 2018? (in € 1.000)
Financieel 2018 (in € 1.000)

Toelichting / opmerkingen:

Exploitatie
Programma BOD
Totale exploitatiekosten

Begroting
2018

Begroting
2018 na 1e
begr.wijz.

Prognose
2018

%

34.508

33.864

33.329

97%

Exploitatieprognose:
De exploitatiekosten binnen BOD komen € 0,5 mln lager uit ten opzichte van de
eerste BURAP. De personeelskosten zijn naar verwachting € 0,8 mln hoger. Dit
komt vooral door de nieuwe cao. Hiervoor is dekking van € 0,7 mln door vrijval
van de reserve toekomstige cao afspraken. De ICT-kosten komen € 0,25 mln
hoger uit. Door vertragingen in aanbestedingen is een aantal uitgaven
verschoven naar de begroting 2019 (€ 0,4 mln). Het overige verschil betreft een
bijstelling naar beneden van de prognose op basis van de uitgaven tot en met
augustus en de ervaringen uit het verleden.

a. Prognose investeringsuitgaven
Programma B.O.D.
Totale bruto-investeringen

Begroting
2018
1.644

Prognose
Burap-2
2018
1.445

%

Investeringsuitgaven:
De investeringsprognose voor eind 2018 is lager dan de begrote investeringsuitgaven (€ 0,2 mln). Dit heeft te maken met minder opgestarte IT-projecten
dan vooraf begroot met als oorzaak niet genoeg capaciteit voor de
voorbereidende fase en ook door de bewuste keuze om in het kader van
duurzaam financieel beleid meer vanuit de exploitatie en minder vanuit
kredieten te financieren.

88%

Lees verder op de volgende bladzijde.
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Home

Toelichting per item
Doel / gereed in 2018
1

Energiedossier:
 Strategisch besluit nemen over het
realiseren van energieneutraliteit.
 Uitvoeren reeds vastgestelde
maatregelen, zoals de zonneweide
Katwijk en diverse
energiebesparingsprojecten

Score
t/m aug.

+

+/-

+
2

3

4

Team 2020:
Versterken resultaatgericht leiderschap via realisatie van toegesneden
opleidings- en intervisietraject.
Voorbereiden omgevingswet:
 Voorleggen richtinggevende
bestuurlijke keuzes over
Waterschapsverordening en
projectbesluit.
 In kaart brengen aansluiting op
Digitaal Stelsel Omgevingswet
(DSO)
Omgevingsgerichtheid:
 Op- en vaststellen strategische
Samenwerkingsagenda‟s met
externe relaties opgesteld, te
beginnen met gemeenten, die hier
zelf al toe bereid zijn.
 Afsluiten stedelijke waterplannen.

+

+

+

+

+

Toelichting
Na een constructief BOB-proces heeft de VV op 28 maart ingestemd met algemene stemmen.
De zonneweide Katwijk en het project Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) Nieuwveen zijn
gerealiseerd. Het nieuwe contract met HVC voor de levering van 100% groene stroom (wind op zee)
wordt dit najaar van kracht.
De verkenning „smart polder‟ ligt op schema en gaat de afrondende fase in. Er wordt o.a. onderzocht wat
de rol van Rijnland in het vervolg kan zijn. De business-case Blue Energy wordt later dit jaar afgerond.
Capaciteitskeuzes hebben geleid tot een aantal aandachtspunten: business case zonnepanelen op het
hoofdkantoor (aangehouden); borging data management/rapportages (onvoldoende robuust).
Blue Energy: De businesscase is afgerond, de rollen van Rijnland en andere partners zijn verkend en er is
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van stroomafname.
De uitgezette activiteiten liggen op schema. De organisatie- en resultaatmanagers komen steeds beter in
hun nieuwe (matrix-)rol. Alle leidinggevenden hebben een ontwikkelassessment gedaan en werkt aan
persoonlijke ontwikkeling. De effecten zullen de komende twee jaar zichtbaar worden.
De te maken keuzes voor de Waterschapsverordening en het Projectbesluit zijn ambtelijk voorbereid en
zullen aan het einde van dit jaar aan het college worden voorgelegd. Een definitief besluit over aanpak
m.b.t. onderzoek en realisatie deelproject Aansluiten op DSO verwachten we dit najaar. We zijn bezig
met de voorbereiding van meerdere workshops voor verschillende groepen medewerkers. Op 10
september is er een bestuurlijke bijeenkomst over de Omgevingswet voor de bestuurders van alle
koepels (VNG, IPO en UvW), ons college zal goed vertegenwoordigd zijn. Er verschijnt in september een
TKN-memo met de uitgebreide stand van zaken.
Rijnland jaagt zowel bestuurlijk als ambtelijk actief klimaatadaptatie en stresstesten aan.
Vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is aangegeven dat iedere gemeente in 2018 een
stresstest moet gaan doen. Rijnland heeft hierbij een stimulerende rol.
Met alle gemeenten lopen gesprekken over strategische samenwerking/-agenda‟s (SSA‟s). Inmiddels
hebben we een SSA met onder meer Velsen, Zoetermeer en Katwijk/Dunea.
De stedelijke waterplannen en bijbehorende kredieten worden per 31 december 2018 afgesloten. Rijnland
is met de betreffende gemeenten in gesprek.
In het kader van Proactieve samenwerking experimenteren en leren we van vijf cases: samenwerking in
netwerken / coalities op verschillende schaalniveaus en met verschillende partners. Gaandeweg vinden
we een koers, om water beter te positioneren in het ruimtelijke afwegingsproces. Eind van 2018 zijn de
bestuurlijke dilemma‟s helder geformuleerd en wordt het gesprek hierover bestuurlijk gevoerd.
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Prognose

dec 18

+

+

+
+

+

+

+

+

Home
Doel / gereed in 2018
5

Informatiebeveiliging:
Realiseren van geprioriteerde
maatregelen en vergroten robuustheid
ICT-infrastructuur door o.a. koppeling
extern rekencentrum en op hoger plan
brengen cybersecurity van
procesautomatisering.

Score
t/m aug.

Toelichting

Prognose

+/-

Informatiebeveiliging is na het aanstellen van een CISO (Chief Information Security Officer), een OSO
(Operational Security Officer) en een specialist procesautomatisering inmiddels gevorderd tot de
instelling van een Information Security Office (ISO) met de relevante interne functionarissen, aangevuld
met de CIO van Rijnland en HHSK. Rijnland heeft een groot project gestart om de fysieke
toegangsbeveiliging op alle buitenlocaties te borgen. Verder zijn alle door de Rekenkamercommissie in
2017 gesignaleerde knelpunten opgelost. De eerste fase van de objectgerichte risicoanalyse is succesvol
afgerond. We hebben een bewustwordingscampagne gevoerd.
De redundante ringkoppeling van locatie Archimedesweg, onze ICT-partner HHSK en het externe
rekencentrum in Delft is tot stand gebracht ook zijn delen van de netwerkinfrastructuur vernieuwd. Een
grote storing heeft eind juli voor een meerdaagse onderbreking van de werking van de ICT-voorzieningen
gezorgd. Dit heeft ons met de neus op de feiten gedrukt hoezeer wij van deze infrastructuur afhankelijk
zijn. De huidige projecten dragen naar verwachting afdoende bij aan het verder verkleinen van het risico
op dergelijke uitval.
Voor procesautomatisering zijn de bevindingen vanuit eerdere pentesten opgelost. Voor 2018 wordt
gewerkt aan de uitvoering van de maatregelen in het informatiebeveiligingsplan. Ontwikkelingen vanuit
normering en regelgeving nopen ons tot het herzien van de te nemen maatregelen.

+

+

+/6

7

Privacy regelgeving:
Implementeren conform Algemene
Verordening Gegevensbescherming
(AVG).

Innovatie en Duurzaamheid
 Versterken innovatief klimaat
 Vaststellen innovatie-ambitie in
position paper
 Versterken sociale duurzaamheid
(verder gaan dan participatiewet)

+/-

+/-

+
8

Calamiteitenorganisatie:
blijvend kwaliteit verbeteren en deze
toetsen via onderzoek.

+
9

Voorbereiden waterschapsverkiezingen
(20 maart 2019)

+

We hadden op 25 mei alle minimaal benodigde zaken voor de AVG gereed. Alle medewerkers hebben
vóór 25 mei een verplichte training gevolgen op het gebied van het voorkomen en melden van
datalekken. In de tweede helft van het jaar volgt een vervolgtraining. Aan de volledige implementatie
(nieuwe werkprocessen beschrijven, oude bestanden opschonen etc.) wordt nog gewerkt. Dit zal naar
verwachting eind 2018 voldoende op orde zijn. Eind 2018 zal er bij alle waterschappen een (externe)
audit zijn op de stand van zaken met betrekking tot de AVG (nulsituatie vaststellen). Nadere info op de
website.
Innovatie: vanuit het innovatiefonds werkt Rijnland mee aan de circulaire challenge. Ondernemers
krijgen de ruimte hun innovatieve ideeën over circulair waterbeheer/circulaire oeverproducten te tonen
en kunnen daar een startersprijs mee winnen
In november komt de nota Innovatie in de VV.
Duurzaamheid: Najaar 2018 maken we een opinievormend stuk over circulaire economie uit (januari bij
bestuur). In reactie op het RKC onderzoek Duurzaamheid starten we met het explicieter maken van de
duurzaamheidsdoelen.
Participatiewet: alle vijf de clusters streven ernaar nog dit jaar een medewerker extra aan te nemen.
Nadere info op de website.
Het Calamiteitenhuis Rijnland is inhoudelijk geactualiseerd en is in procedure gebracht voor vaststelling.
Belangrijke wijzigingen zijn de toevoeging van een calamiteitenbestrijdingsplan Bedrijfscontinuiteit en
budgetbevoegdheden van de operationeel leidinggevenden tijdens een opschaling. Deze zomer is er
specifieke aandacht voor de (externe) evaluatie van de Droogtecalamiteit (waarin is opgeschaald naar
fase 3) en de calamiteit van de netwerkstoring. Er waren vier calamiteiten die in fase 2 waren
opgeschaald, waarbij er diverse overlappen waren met twee calamiteiten tegelijkertijd. De werving voor
rollen met een wachtdienst blijft lastiger. Een kwaliteitsmeting is voorzien eind 2018.
Rijnland heeft een cursus “Actief in het waterschap” georganiseerd om kandidaten te interesseren. Aan
de VV d.d. 26 september 2018 wordt een kredietvoorstel voorgelegd van 1,3 mln. Dit is 1,1 mln. lager
dan geraamd in het MJP, waarin nog werd gerekend met kosten op het niveau van de vorige
waterschapsverkiezingen (in 2015).
Rijnland bereidt in 2018 een regionale communicatiecampagne voor, met opkomstbevordering bij de
verkiezingen als doel. Meer info op de Rijnlandse website.
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+
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+

+

+

+

+

Doel / gereed in 2018
10

Veilig werken
 Houden van managementtraining
 Professioneler registreren van
veiligheidsincidenten
 Afronden atex-maatregelen
 Uitvoeren geprioriteerde
maatregelen uit risico
inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Score
t/m aug.

+

Toelichting
In januari is een tweede (en voorlopig laatste) training voor leidinggevenden gehouden. Daarnaast zijn
we gestart met bijeenkomsten met de operationele teams over het elkaar op correcte wijze aanspreken
op veilig werken.
Voor het registreren en afhandelen van veiligheids-incidenten, is de HSE (Health, Safety & Environment)
software module sinds mei 2018 operationeel.
Voor de zuiveringen met ATEX installatie Leiden Noord, Leiden Zuidwest en Velsen zijn de HAZOPS en de
technische maatregelen uitgevoerd. Daarmee zijn die installaties nu technisch voldoende veilig. Op de
awzi Haarlem Waarderpolder worden nog nadere maatregelen genomen. Begin volgend jaar zal bekend
zijn welke maatregelen dat zijn.
In de eerste helft van 2018 is voor 30% van de objecten de RI&E afgerond. Er is inzicht ontstaan in de
operationele veiligheidsrisico‟s en maatregelen die nodig zijn om deze risico‟s te minimaliseren of te
reduceren. Voor elke object is een plan van aanpak opgesteld waarbij de te nemen maatregelen zijn
geprioriteerd en is de implementatie in gang gezet.

Prognose

dec 18

+

Overig
Internationaal
Op 22 maart is de Blue deal internationaal getekend. Dit is een afspraak tussen de waterschappen en het Rijk (ministerie van Buitenlandse zaken en ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat) gericht op het versterken van de inzet van de waterschappen op het vlak van internationale projecten. Momenteel wordt het programma voor de aankomende
jaren opgesteld, waaronder Roemenië en Zuid-Afrika. Eind mei heeft een jonge Rijnlander deelgenomen aan Wetskills Colombia. Begin juli is meegewerkt aan een project in
Colombia. De missie van drie Zuid-Afrikaanse Catchment Management Agencies naar Nederlands is uitgesteld. In juni is er een missie naar Zuid-Afrika geweest voor het
organiseren van de Kingfisher workshop op een watercongres (WISA) en voor het borgen van de samenwerking met Zuid-Afrika.
Subsidieontvangsten
De volgende lopende en aangevraagde subsidieprojecten zijn bestuurlijk relevant:










Waterveiligheid: het HWBP-subsidieproject Versterking IJsseldijk is in uitvoering. HWBP-subsidie kustversterking Katwijk is in eindfase. Ook heeft het HWBP subsidie
toegezegd voor de drainage in de parallel boulevard te Noordwijk. Verder is Rijnland betrokken bij het opstellen van de Europese subsidieaanvraag voor de
implementatie Nationale Adaptatie Strategie (NAS). Vanuit het project met Gouda wordt deelgenomen aan een aanvraag voor een regiodeal.
Voldoende Water: Ruim € 1,0 mln is toegezegd door de provincie NH en MRDH voor de Nieuwe Driemanspolder en in procedure is € 0,36 mln bij de Landschapstafel. Er
zijn voor „Duurzaam optimaliseren watersysteem ten behoeve van bollenteelt in Lageveensepolder‟ (€ 0,23 mln subsidie) en „Aanleg natuurvriendelijke oevers en
waterberging Polder de Noordplas‟ (€ 1.2 mln subsidie) POP 3 subsidie aanvragen ingediend. Vanuit de samenwerking voor de Bollenpolder voor de toekomst wordt
deelgenomen in een aanvraag voor een regiodeal.
Schoon en gezond water: € 0,1 mln Europese subsidie is toegezegd voor nvo‟s Grote Polder en € 0,043 mln voor Zegerplas.
Waterketen: € 1,5 mln subsidie voor zonneweide AWZI Katwijk, € 0,36 mln subsidie voor onderhoud monumenten (molens en gemalen) en subsidieaanvragen
voorverwijdering medicijnresten in voorbereiding.
BOD: € 0,28 mln subsidie toegezegd voor de implementatie van de Omgevingswet.
Inkoop: Er is een aanvraag ingediend voor expertondersteuning met betrekking tot klimaatneutraal- en circulair inkopen.
Personeel: voor 2018 wordt weer een aanvraag ingediend voor de subsidieregeling praktijkleren (circa 30.000 euro).

Gemeenlandshuis Spaarndam
Het project heeft vertraging opgelopen doordat de bestemmingsplanprocedure langer duurt dan verwacht. Het bestemmingsplan zal naar verwachting op 25 september 2018 in
de gemeenteraad van Haarlemmermeer behandeld wordt. Als het is vastgesteld zal aan de VV een krediet gevraagd worden voor het financieren van de herontwikkeling van het
terrein.
Toename juridische procedures: we constateren dat het aantal juridische procedures met betrekking tot diverse onderwerpen significant toeneemt. De verwachting is dat deze
toename blijvend zal zijn. Dit heeft consequenties voor de inzetbare capaciteit van de juristen op andere onderwerpen en voor het benodigde budget voor externe juridische
dienstverlening vanaf 2019.

Lees verder: Waterveiligheid, Voldoende water, Schoon & Gezond Water, Waterketen en Financiën concernbreed.
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Exploitatiebegroting 2018 versus prognose 2018
Op basis van de huidige inzichten verwacht Rijnland over 2018 een positief resultaat van € 6,8 mln. Dit resultaat en de exploitatieprognose verdienen een
aanvullende toelichting. Door deze stapsgewijs toe te lichten wordt duidelijk hoe dit exploitatieresultaat is ontstaan.

A
B
C
D

Stap
Resultaat uit reguliere bedrijfsvoering
Plus incidentele baten
Plus minder activeren / resultaatbestemming burap 1
Resultaatbestemming

Voordeel (in € mln)
+ 2,2
+ 3,4 = 5,6
+ 1,2 = 6,8
6,8 mln

Stap A: resultaat uit ‘gewone’, reguliere bedrijfsvoering: € 2,2 voordeel
Rijnland verwacht per saldo ruim twee miljoen over te houden uit de operationele werkzaamheden. De grootste meevallers (€ 5,9 mln) zijn:

kapitaallasten (€ 1,5 mln, vooral lagere rente);

meer belastingopbrengsten (€ 2,4 mln, met name Gebouwd door hogere WOZ-waarden en zuiveringsheffing uit voorgaande jaren).

niet uitgegeven budgetten voor voldoende water als gevolg van de langdurige droogte (€ 1,0 mln).

te verwachten diverse, kleinere budgetonderschrijdingen (€ 1,0 mln).
Tegenvallers (€ 3,5 mln) zijn:

Hoger correctief onderhoud waterketen (€ 1,2 mln).

Eerste herstelkosten calamiteit awzi Zwanenburg (€ 0,5 mln)

Hogere personeelslasten (€ 0,8 mln).
Dit wordt voor € 0,7 mln gedekt uit de bij de jaarrekening 2017 gevormde reserve toekomstige cao afspraken.

Diverse extra maatregelen voor lozingseisen (€ 0,5 mln)

Meer ICT-kosten (€ 0,2 mln)

Hogere kosten Aquon (€ 0,3 mln)

Extra KWA-maatregelen € 0,2 mln).
Stap B: resultaat inclusief incidentele of bijzondere baten & lasten € 3,4 mln: totaal € 5,6 mln voordeel
Een incidentele meevaller betreft de boekwinsten op de waarschijnlijke verkopen van grondpercelen, onder meer in Katwijk. In combinatie met andere
incidentele baten en lasten is sprake van een meevaller van € 3,4 mln.
Stap C: resultaat inclusief minder activeren van personele kosten aan projecten € 1,2 mln: € 6,8 mln voordeel
In de eerste burap besloot de VV om het positieve resultaat van € 3,7 mln in te zetten voor minder activeren van personele kosten. Conform het minder
activeren in de begroting 2019 betekent dit voor 2018 dat er € 2,5 mln minder geactiveerd hoeft te worden. Het betreft overwegend ondersteunende
projectfuncties, zoals projectassistenten. Dit betekent dat van het positieve resultaat uit de eerste burap € 1,2 mln overblijft, die in stap D nader wordt
toegelicht.
Stap D: bestemming positief resultaat
In geval van meevallers heeft het bestuur aangegeven dat deze als eerste moeten worden aangewend voor „schulden saneren / aflossen‟ om te komen tot
een duurzamer financieel beleid. De volgende prioriteit is de lastendruk zo lang mogelijk op 2% te houden, gevolgd door „innovatie en besparende
maatregelen een kans geven.”
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Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om het resultaat van € 6,8 mln als volgt te bestemmen:

Vrijval van de reserve toekomstige cao afspraken: -/- € 0,7 mln
Deze was in de jaarrekening 2017 opgezet om rekening te houden met de gevolgen van de nieuwe cao. Deze strekt zich ook uit over 2017.

Het aandeel voor de zuiveringsheffing ad € 0,9 mln over te boeken op de egalisatiereserve.

Maatregelen uit peilbesluiten / watergebiedsplannen minder te activeren vanaf 2019: -/- € 6,6 mln
Het restant van € 6,6 mln is grotendeels afkomstig en te bestemmen voor watersysteembeheer via een op te zetten reserve. Dit leidt tot het advies
om minder (personele) kosten te activeren voor watergebiedsplannen. Een groot deel van deze werkzaamheden betreft de voorbereiding voor een
nieuw besluit en is grotendeels „immaterieel‟, dat wil zeggen dat er geen asset wordt verbeterd.
Tot 2014 werden de voorbereidingskosten voor peilbesluiten en watergebiedsplannen rechtstreeks in de exploitatie geboekt. Gezien het positieve
resultaat wordt voorgesteld om (vanaf 2019) jaarlijks ca. € 1,6 mln wederom in de exploitatierekening te boeken en niet meer op projecten. De
redenering erachter is dat gemiddeld ieder jaar een evenredig deel van de circa 300 peilbesluiten wordt vernieuwd, zodat sprake is van een
ideaalcomplex.
Administratieve afwikkeling van de voorziening baggerwerken
Op verzoek van de accountant wordt in 2018 de voorziening voor baggerwerken omgezet in een bestemmingsreserve. Dit betekent dat de uitgaven
rechtstreeks via de exploitatierekening verlopen. Dit beperkt de administratieve lasten in relatie tot de verslaggevingsvereisten. De VV beoordeelt net als
voorheen kredietvoorstellen over baggerwerken. Deze administratieve afwikkeling geeft éénmalig een geprognosticeerd resultaat van € 13,6 mln.
Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om het resultaat van de vrijval van de voorziening baggerwerken van € 13,6 mln als volgt te bestemmen:

Bij de jaarrekening 2018 het opzetten van de bestemmingsreserve baggerwerken: +/+ € 13,6 mln
De meerjarenplanning voor baggerwerken laat zien dat de baggerwerken grotendeels uit regulier onderhoud gaan bestaan.
De verwachte mutaties ten opzichte van de exploitatiebegroting 2018 staan in de volgende tabel.
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Omschrijving Kostensoortgroep
(in € 1.000)
Lasten:
Rente en afschrijvingen
Personeelslasten
Goederen en diensten van derden
Bijdragen aan derden
Toevoegingen voorzieningen/onvoorzien
Totaal lasten
Baten:
Financiële baten
Personeelsbaten
Goederen en diensten aan derden
Bijdragen van derden
Belastingopbrengsten
Interne verrekeningen
Totaal baten
Saldo baten en lasten
Onttrekkingen aan reserves
Egalisatie van tarieven
Verwacht exploitatieresultaat
-/- = overschot, +/+ = nadeel

Begroting
2018

Begroting
2018 na 1e
begr.wijz

Prognose
2018 obv
Burap-2

Verschil

61.609
61.664
76.963
13.735
10.100
224.071

60.309
61.664
76.073
14.135
9.950
222.131

58.752
62.464
76.198
14.135
9.950
221.499

-1.557
800
125
0
0
-632

90
556
15.358
689
192.588
13.453
222.734

290
556
16.358
689
193.188
9.713
220.794

290
556
18.856
689
195.627
10.953
226.971

0
0
2.498
0
2.439
1.240
6.177

1.337
1.337

1.337
0
1.337

-5.472
0
1.337

-6.809
0
0

0

0

-6.809

-6.809

Rente- en afschrijvingen ( € 1,5 mln voordeel)
Per saldo dalen de kapitaalasten ten opzichte van de gewijzigde begroting. Dit heeft de volgende oorzaken:

De geprognosticeerde rentelasten zijn met € 0,7 mln verlaagd. Door onder andere het positieve jaarrekeningresultaat 2017 blijft Rijnland langer onder de
wettelijk bepaalde kasgeldlimiet van € 51,5 mln. Hierdoor kon later en minder langgeld aangetrokken worden. Daarnaast kan treasury hierdoor optimaal
gebruikmaken van de momenteel negatieve rente op kortgeld leningen.

De afschrijvingskosten liggen € 0,7 mln lager, omdat enkele projecten later worden gerealiseerd dan waarmee in de begroting was gerekend.
Personeelslasten (€ 0,8 mln nadeel)
Van de hogere personeelslasten van € 0,8 mln wordt € 0,7 mln gedekt uit de bij de jaarrekening 2017 gevormde reserve voor toekomstige cao afspraken. De
hogere kosten voor inhuur van ICT-personeel worden deels doorbelast aan HHSK. Deze doorbelasting wordt verantwoord bij goederen en diensten aan
derden.
Goederen en diensten van derden / bijdragen aan derden ( € 0,1 mln voordeel)
De kosten voor onderhoud zijn naar verwachting per saldo € 0,5 mln hoger dan begroot. (€ 1,2 mln hoger voor Waterketen en € 0,7 mln lager voor voldoende
water). Een calamiteit bij Zwanenburg heeft € 0,5 mln hogere kosten tot gevolg. Op basis van de uitgaven tot en met augustus en de ervaringen uit het
verleden is verder de prognose voor Goederen en Diensten met € 1,0 mln naar beneden bijgesteld. Verder zijn de kosten naar verwachting € 0,1 mln lager
door meerdere relatief kleinere over- en onderschrijdingen.
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Opbrengst goederen en diensten aan derden /bijdragen derden ( € 2,5 mln voordeel)
De boekwinsten op verkochte en te verkopen gronden geven een incidentele opbrengst van € 3,4 mln. Hiervan is € 1,0 mln reeds gemeld in Burap I. De
opbrengst van de samenwerkingsovereenkomst met HHSK is € 0,1 mln hoger. Hiertegenover staan hogere inhuurkosten voor IC- personeel. (Zie
personeelslasten)
Belastingopbrengsten (€ 2,4 mln voordeel)
Voor watersysteemheffing worden € 1,3 mln aan hogere belastingopbrengsten verwacht. Dit heeft met name betrekking op de categorie Gebouwd. Voor
zuiveringsheffing zijn de belastingopbrengsten naar verwachting € 0,3 mln hoger. De naheffingen van belastingopbrengsten over 2016 en 2017 zijn € 0,8 mln
hoger dan bij de jaarrekening verwacht werd. Dit betreft hoofdzakelijk zuiveringsheffing.
Investeringsprojecten (in € 1.000)
In de volgende tabel staat het begrote en geprognosticeerde investeringsvolume over 2018.

Totaal programma's
Totale bruto-investeringen
Concernbrede korting begroting 2018
Directiekorting
Totale bruto-investeringen (incl kortingen)

Begroting
2018
117.869
13.869
nvt
104.000

Prognose
Burap-1
2018
119.798

Prognose
Burap-2
2018
95.631

21.789
98.000

5.631
90.000

%

87%

Het totaal van de geprognosticeerde investeringsuitgaven komt per saldo enigszins lager uit, met name door minder uitgaven voor baggerwerken, onbenut
budget voor investeringsstelposten en doorgeschoven uitgaven, met name voor awzi Velsen en de sluisjes in Halfweg. Een toelichting per programma is via de
inhoudsopgave terug te vinden.
De realisatiegraad is enigszins lager dan in 2017 en de jaren daarvoor. Ook in die jaren waren er in sommige programma‟s lagere uitgaven voor vertraging
– zo speelde minder baggeren door PFOS ook al in 2017- maar daar stonden ook hogere uitgaven tegenover, onder meer door goedgekeurde aanvullende
kredieten, zoals awzi Velsen en door versnelling in andere projecten (watergebiedsplan West). In 2018 staan er geen extra uitgaven tegenover de lagere
uitgaven door vertragingen. Er waren verder enkele meevallers zoals het toetsingsproject voor regionale keringen.
Personele informatie
De geprognosticeerde personele kosten liggen per saldo € 0,8 mln hoger dan begroot. € 0,7 mln hiervan is reeds gedekt door de bestemmingsreserve voor de
cao die bij de jaarrekening 2017 is opgenomen. Er is sprake van hogere inhuurkosten door uitstroom van vast personeel dat zo snel mogelijk moest worden
vervangen. Het merendeel van de extra inhuurkosten heeft betrekking op projectmedewerkers, waarvan de kosten worden geactiveerd. Uitzondering betreft
extra inhuur van ICT-medewerkers van ca. € 0,1 mln. Verder liggen de uitleenbaten ca. € 0,2 mln hoger doordat meer medewerkers zijn gedetacheerd dan
begroot, wat overigens mede leidde tot extra inhuur.
Het aantal geprognosticeerde fte komt uit op ca. 713 fte (begroot: 726 fte).
Het ziekteverzuim van de afgelopen twaalf maanden is 5,1% en over de eerste acht maanden 4,7% (gemiddeld 33 fte). De Rijnlandse referentie (openbaar
bestuur en overheidsdiensten) kwam uit op 5%.
Toetsing
De uitkomsten van iedere Burap behoren te passen binnen door het algemeen bestuur vastgestelde toetsingskaders en een oprecht beeld tonen in hoeverre
Rijnland de (begrote) resultaten en doelstellingen doelmatig en doeltreffend realiseert. Een en ander is vastgelegd in de waterschapswet en hiervan afgeleide
toetsingskaders zoals het WBP5 en de programmabegroting 2018.
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Op basis van deze Burap is de VV in de gelegenheid om per programma en concernbreed een inschatting te maken in hoeverre de doelstellingen en
prestaties uit de programmabegroting 2018 worden bereikt. Een plus-score bijvoorbeeld geeft aan dat de activiteit conform de begroting wordt gerealiseerd.
De verdere uitwerking van het resultatenhuis heeft zicht beperkt tot het zogeheten fundament. De organisatie is bezig om afgesproken resultaten concreter te
relateren aan euro‟s en personele capaciteit. De projectenorganisatie is hiermee het verst. Een belangrijk aandachtsgebied is onderhoud in de waterketen.

Lees verder: volledig toetsingsrapport, actueel overzicht van restrisico’s en verbonden partijen.
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Interne controles (rechtmatigheid) en audits (doelmatigheid, doeltreffendheid) en rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie heeft in 2018 twee onderzoeken afgerond (asset management, duurzaamheid). De rekenkamercommissie is in augustus 2018
gestart met een onderzoek naar verbonden partij Aquon.
Rijnland is druk bezig met het realiseren van de aanbevelingen van vorige RKC-onderzoeken en audits, met name voor informatiebeveiliging. Hierover
wordt periodiek gerapporteerd aan het bestuur. Internal audits en het gros van de verbijzonderde interne controles staan gepland voor de tweede helft van
het jaar.
Stand van zaken risicoparagraaf programmabegroting 2018
Mede ook door het geprognosticeerde overschot is de bijgestelde exploitatiebegroting na deze burap voldoende robuust om de eventuele consequenties van
de volgende restrisico‟s te dekken.
Omschrijving restrisico (met portefeuillehouder)
1

PFOS-sanering (v.d. Sande)
Vanwege het blusmiddelincident op Schiphol in de zomer van 2008 is
de bodem onder vijf opslagbassins, waarin tijdelijk blusmiddel
bevattend water is opgeslagen, vervuild met PFOS. Hoewel Rijnland
zichzelf niet verantwoordelijk acht, heeft op 17 juli 2014 de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep tegen een
handhavingsbesluit van de provincie Noord-Holland voor de
slibsanering ongegrond verklaard.

PFOS in baggerwerken (Langeslag)
Relevant is dat tijdens enkele baggerwerken eveneens PFOS is
aangetroffen.
2

3

Hogere of lagere kapitaallasten dan begroot? (Pluckel, allen)
De grootste kostenpost van Rijnland betreft de kapitaallasten. De
afschrijvingskosten over 2018 worden mede bepaald door de circa 60
projecten die gedurende 2018 worden opgeleverd. Wijzigingen in de
opleverdatum of de projectuitgaven kunnen een significant effect
hebben op deze begroting.
Meer (correctief, groot) onderhoud dan begroot, minder
effluentkwaliteit (Haan, Langeslag)
Het risico bestaat dat correctief onderhoud – mede door nog steeds
groeiend inzicht in de assets– hoger uitkomt dan begroot.
Een risico dat hier mee samenhangt, is het voldoen aan de
lozingseisen van de awzi‟s. De komende drie jaar werkt Rijnland aan
een ingrijpend renovatieprogramma van de awzi‟s. De uitvoering van
dit programma verhoogt tijdelijk het risico op een mindere
effluentkwaliteit (nutriënten).

Stand van zaken en prognose 2018
De verontreiniging onder de bassins wordt nog altijd beheerst, zodat de
verontreiniging zich niet verder verspreidt.
Het Rijk heeft nog geen normen voor PFOS, PFOA en of andere stoffen uit de PFASgroep vastgesteld voor (water)bodem. De normen kunnen leiden tot hogere kosten
voor het baggerprogramma, zeker als de PFAS-problematiek groter is dan verwacht.
Inmiddels zijn normen vastgesteld voor de bodem door de provincie en normen
voor hergebruik door de gemeente Haarlemmermeer. Dit betekent onder meer dat bij
een eventuele sanering een restverontreiniging mag achterblijven en de gebruiksbeperkingen voor grond en bagger zijn afgenomen. De huidige beheersing van de
verontreiniging duurt voort en er is geen reden aan te nemen dat het bevoegd gezag
alsnog een saneringsverplichting gaat opleggen. De beheersing leidt nl ook tot
vermindering PFOS-gehalte in de bodem.
De feitelijke risico‟s voor de baggerwerken zijn een vertraging in 2018. Meer hierover
in het programma Voldoende Water.
Op basis van de investeringsprognose heeft Rijnland de afschrijvingskosten ten
opzichte van de vorige burap met € 0,9 mln neerwaarts bijgesteld.

Het exploitatiebudget voor onderhoudskosten ligt ruim € 1,0 mln hoger dan begroot.
Door de droogte-inspecties zijn de onderhoudsuitgaven voor watersysteembeheer
lager, terwijl de waterketen te maken heeft met meer correctief onderhoud.
Rijnlandbreed voldoen de zuiveringsresultaten nog niet aan de lozingseisen. Mede
hierdoor achtte het college aanvullende maatregelen noodzakelijk.
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Personele (rest)risico’s (Kastelein)
De kans bestaat dat het personele budget over 2018 niet toereikend
is. Uitdagingen zijn onder meer:
 Vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt.
 Ook doen zich frequent ontwikkelingen voor die vragen om extra
„handjes‟.
 Het werk of vakgebied vraagt om aangescherpte of nieuwe
vaardigheden die niet door eenieder voldoende kunnen worden
waargemaakt.

Financiering te herstellen calamiteiten (allen)
Jaarlijks heeft Rijnland te maken met diverse en uiteenlopende
calamiteiten. De oorzaken kunnen zowel extern als intern zijn. De
bestrijding en het herstel naar de oorspronkelijke of gewenste situatie
vergt een noodzakelijke financiering die vaak niet begroot is.
Persleidingbreuken en piekbuien zijn hiervan terugkerende
voorbeelden.
Juridische risico’s (meerdere poho’s)
Rijnland heeft in 2016 diverse rechtszaken c.q. juridische risico‟s
lopen. In bijna alle gevallen is sprake van los van elkaar staande
incidenten en lopen (hogere) beroepen, zoals:
a) Kustversterkingen in Katwijk en Noordwijk kans op claims op
nadeelcompensatie.
b) Gerechtelijke procedures opstalrechten

Stand van zaken en prognose 2018
Directie en management hebben scherp gestuurd op de personele kosten en de
formatie. Op basis van deze prognose zijn de kosten zo goed als gelijk als de
begroting, terwijl de formatie 1,8% lager ligt. De gevolgen van de nieuwe cao zijn
opgevangen door de bestemmingsreserve van € 0,7 mln van vorig jaar in te zetten.

Er was sprake van enkele langdurige calamiteuze situaties, zoals 7
persleidingbreuken. De grootste hiervan, op awzi Zwaanshoek, heeft aanzienlijke
directe herstelkosten, die als begrotingswijziging zijn opgenomen. De calamiteiten
worden in november door het college geëvalueerd.

a. Nadeelcompensaties (Pluckel):
Voor het Kustwerk Katwijk lopen ca. 27 nadeelcompensatieverzoeken die naar
verwachting eind dit jaar zijn afgewikkeld. De nadeelcompensatieverzoeken en
bijbehorende concept-adviezen over de kustversterking Noordwijk zijn grotendeels
gereed. De kosten van deze nadeelcompensaties, inclusief de bijbehorende
advisering, zijn subsidiabel via het HWBP-2.
b. Opstalrechten’ (V.d. Sande):
Het gerechtshof Amsterdam heeft Rijnland op 12 juni 2018 in het gelijk gesteld.
SBOH is in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.

7

8

Meer opbrengsten? (Pluckel)
Een positief risico is dat gedurende 2018 sprake is van meer –
voornamelijk incidentele – opbrengsten dan begroot. Mede vanwege
het voorzichtigheidsprincipe heeft Rijnland niet alle mogelijke
incidentele opbrengsten begroot. Het betreft met name boekwinsten
op de mogelijke verkoop van terreinen.
Tariefdifferentiatie ongebouwd wegen (Pluckel)
Een risico dat de verdeling van waterschapslasten raakt is de
uitspraak van de rechtbank Overijssel over verharde openbare wegen
(28-12-2016). De uitspraak is dat de tariefdifferentiatie voor
ongebouwd wegen zich alleen mag uitstrekken over verharde
weggedeelten, en niet zoals nu inclusief onverharde gedeeltes. Dit zou
betekenen dat de belastingcategorie overig ongebouwd een deel van
de waterschapsbelastingen van de wegeigenaren voor zijn rekening
moet nemen, wat kan leiden tot een tariefsverhoging van ca. 10%
voor ongebouwd overig.

De opbrengsten liggen hoger dan begroot, met name door de verkoop van een
grondperceel in Katwijk.

Het waterschap heeft tegen de uitspraak van het Gerechtshof beroep in cassatie bij de
Hoge Raad ingesteld. Verwachting is dat het ongeveer tot eind 2018, begin 2019 kan
duren voordat de Hoge Raad met een beslissing komt.
De Unie van Waterschappen volgt de procedure op de voet en adviseert de
waterschappen over de uitkomst. Een wegbeheerder in Rijnlands gebied heeft
bezwaar gemaakt tegen de aanslag van 2018.
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Asbest verwijderen van daken (Langeslag, Haan)
Nieuwe wetgeving verplicht Rijnland om asbest van daken te
verwijderen vóór 2024.

Stand van zaken en prognose 2018
Rijnland gaat de daken inventariseren en een kostenraming opstellen, mede in het
kader van veilig werken.

Toetsing: de kaders
De uitkomsten van iedere Burap behoren te passen binnen door het algemeen bestuur vastgestelde toetsingskaders en een oprecht beeld tonen in hoeverre
Rijnland de (begrote) resultaten en doelstellingen doelmatig en doeltreffend realiseert. Een en ander is vastgelegd in de waterschapswet en hiervan afgeleide
toetsingskaders zoals het WBP5 en de programmabegroting 2018.
De
1.
2.
3.

uitkomsten van de Burap moeten passen binnen de toetsingskaders van:
de in november 2017 vastgestelde programmabegroting 2018;
financiële beleidskaders en budgettaire uitgangspunten;
de wettelijke vereisten uit de waterschapswet (artikel 108) die zijn vertaald naar Rijnlands verordening beleids- en verantwoordingsfunctie (VV 5-112008).
4. Eventuele door de VV goedgekeurde afwijkingen van de programmabegroting 2018

Ad
a.
b.
c.
d.
e.

2: de financiële beleidskaders bestaan onder meer uit:
Nota Weerstandscapaciteit en risicobeheersing;
Kostentoedelingsverordening;
Specifieke financiële regelingen en verordeningen, o.a. de nota vaste activa, nota reserves en voorzieningen;
Overige budgettaire uitgangspunten.

Ad 3: de betreffende artikelen uit de “verordening beleids- en verantwoordingsfunctie van het Hoogheemraadschap van Rijnland” zijn artikel 7 tot en met 9.
De essentie hiervan is dat het college de VV informeert in hoeverre doelstellingen, prestaties en middelen op koers liggen en of bijsturing of
begrotingswijzigingen noodzakelijk zijn.

35

Toetsing: bevindingen en conclusies
1. Bereikte en te bereiken prestaties, doelstellingen en effecten, toetsbaar op doelmatigheid en doeltreffendheid (art. 7.1)
Op basis van deze Burap is de VV in de gelegenheid om per programma en concernbreed een inschatting te maken in hoeverre de doelstellingen en prestaties
uit de programmabegroting 2018 worden bereikt. Een plus-score bijvoorbeeld geeft aan dat de activiteit conform de begroting wordt gerealiseerd (hoofdstuk
1).
De lijnorganisatie is bezig om resultaten concreter te relateren aan euro‟s en personele middelen, zowel met hard controls („resultaatgerichter werken‟) als
soft controls („leiderschap, rolinvulling‟). De behoefte en noodzaak hiervan is onder meer terug te vinden in substantieel hogere kosten van correctief
onderhoud, de interne aansturing en de bijbehorende mate van control. Hier wordt extra op gestuurd door periodieke gesprekken tussen lijnmanagement en
business controllers c.q. financiële adviseurs.
2. (Netto) exploitatiekosten en investeringsuitgaven per programma (art. 7.2)
Deze zijn in de voorgaande hoofdstukken weergegeven per programma. Zowel concernbreed als per programma zijn geen (geprognosticeerde)
overschrijdingen geconstateerd van meer dan 10%.
3a. Afwijkingen van betekenende mate van prestaties en doelstellingen, per programma en concernbreed (art. 9.1, 9.4)
De in de vorige hoofdstukken gesignaleerde „minnen‟ en „plusminnen‟ bieden de VV inzicht in de relevante afwijkingen van doelstellingen e.d. ten opzichte van
de programmabegroting 2018.
Verder is getoetst in hoeverre de door de VV in 2018 goedgekeurde (totaal)kredieten passen binnen de toetsingskaders. Deze zijn in drie categorieën
verdeeld:
1. Kredieten passend binnen de kaders van de programmabegroting 2018.
2. Kredieten die niet in de programmabegroting 2018 waren geraamd.
3. Kredieten die significant hoger zijn dan de programmabegroting 2018.
In de VV‟s van januari tot en met september 2018 zijn in totaal 22 kredieten vastgesteld. De toetsing „achteraf‟ van de verleende kredieten is als volgt:
Verstrekte (verzamel)kredieten 2018 (januari t/m mei VV)
1
Binnen kaders programmabegroting 2018
2
Kredieten die niet in de programmabegroting 2018 waren geraamd
3
Kredieten die significant hoger zijn dan de programmabegroting 2018
Totaal

Aantal
21
0
1
22

Bijna alle door de vv goedgekeurde kredieten was conform de begroting. Ten opzichte van vorige jaren is dit een verbetering.
3b. Afwijkingen van betekenende mate van ingezette en in te zetten middelen, per programma en concernbreed (art. 7.2, 7.3, 9.5, 9.6)
De financiële afwijkingen, zowel in de exploitatie als bij investeringsuitgaven, zijn per programma en concernbreed in de voorgaande hoofdstukken
uiteengezet.
4. Overschrijdingen nettokosten exploitatie > 10%
Er zijn geen feitelijke overschrijdingen in de exploitatiekosten, zowel per programma als concernbreed.
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5. Overschrijdingen goedgekeurde kredieten / relevante scopewijzigingen
Er is geen sprake van feitelijke kredietoverschrijdingen, rekeninghoudend met de toegestane 10% overschrijding tot een maximum van € 0,5 mln.
11 projecten kennen een overschrijding binnen deze gestelde kaders van in totaal € 0,6 mln.
6. Onderschrijdingen goedgekeurde kredieten
De projectclusters voor baggerwerken en stedelijke waterplannen beschikken over significante kredietruimte. De financiële afwikkeling van de stedelijke
waterplannen is voorzien bij de vaststelling van de jaarrekening 2018, terwijl de prognoses en kredietruimte van de baggerwerken op verzoek van de vvcommissie nader worden uiteengezet.

Lees verder: specificatie kredietmutaties, begrotingswijziging, nadere toelichting verbonden partijen
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Bijlagen

Home

Nadere toelichting leeswijzer
De positie van de tussentijdse rapportages staat in het volgende cyclische beleidsproces van plannen, uitvoeren, rapporteren, checken en bijsturen.

Taken

Strategisch
Strategie en
doelstellingen

Waterbeheerplan

Evaluatie WBP

Act
Jaarrekening en
Effectmonitor
Tactisch

Check

Bestuurlijk
(beleid)

Bestuursrapportages

Meerjarenperspectief
Plan

Programmabegroting
Do

Voortgangsrapporten

Ambtelijk
(bedrijfsvoering)

Planningen

Operationeel

De begroting 2018 komt voort uit het MJP. Deze Burap presenteert de resultaten tot 1 september 2018. Deze tweede burap vormt mede de input voor de
begroting 2019, die op dezelfde vergadering is geagendeerd. Eventuele relevante ontwikkelingen tussen medio september en de VV-behandeling in november
zijn in het VV-voorstel via de optionele oplegnotitie opgenomen.
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De Programmabegroting 2018 is de referentie voor in hoeverre de resultaten zijn of worden gehaald. Indien besluiten van de Verenigde Vergadering invloed
hebben op de doelstellingen en resultaten uit de programmabegroting, dan is dit zowel in de tekst als in de scores verwerkt. Schematisch ziet dit er als volgt
uit:

Per aandachtspunt is sprake van een feitelijke score, de score tot en met de tweede Burap-periode 1 september 2018 en een geprognosticeerde score. Deze
laatste score heeft betrekking op geheel 2018. Scores worden weloverwogen toegekend, de totstandkoming ervan is geen exacte wetenschap. Centraal per
programma staat de bij de begroting afgesproken „top tien‟ van aandachtspunten. Soms is overigens sprake van iets meer of minder aandachtspunten.
Overige relevante aandachtspunten staan onder deze top tien toegelicht.
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Legenda projectclusterscores
De volgende tabel geeft een toelichting op de scores van de projectprestaties. Deze scores zijn oorspronkelijk van toepassing op individuele projecten en niet
zozeer op projectclusters. Het clusteren of bundelen van deze scores naar één projectcluster is een mix van expert judgement door de opdrachtgevers en de
projectorganisatie, waar nodig in samenspraak met de portefeuillehouder.
Algemene
Voortgang
Indicator
(AVI)

Een weloverwogen gemiddelde van een serie indicatoren:
Groen: Alle indicatoren zijn groen of O, I en K zijn geel
Geel: Eén van de indicatoren T, U, G of R zijn geel of O, I en K zijn rood
Rood: Twee van de indicatoren T, U, G of R zijn rood.

T(ijd)

Groen: Voortgang conform afgesproken mijlpalen OG én eindmijlpaal (oplevering) wordt
gehaald.
Geel: Voortgang afgesproken mijlpalen dreigt niet gehaald te worden, maar eindmijlpaal
wordt gehaald.
Rood: Eindmijlpaal wordt niet gehaald of er is geen actuele planning opgesteld.

G(eld)

Groen: project wordt binnen het totale gevoteerde krediet +/- 5% of max € 0,25 mln
uitgevoerd
Geel: project wordt uitgevoerd binnen het totale gevoteerde krediet +/- 10 % of max
€ 0,50 mln uitgevoerd.
Rood: Mogelijke overschrijding en noodzaak voor een aanvullend of teruggave van
krediet.

O(rganisatie)

Groen: Projectbezetting is op orde en binnen begrootte aantal uren (in aantallen uren).
Geel: Capaciteit dreigt niet beschikbaar te zijn en kleine overschrijding op geraamde
uren (in aantallen uren).
Rood: Capaciteit niet beschikbaar en/of significante overschrijding op aantal uren.

I(nformatie)

Groen: De systemen ( Corsa en Prosa) zijn up to date
Geel: De systemen ( Corsa en Prosa) dreigen niet up to date te zijn
Rood: De systemen ( Corsa en Prosa) zijn niet up to date.

K(waliteit)

Groen: Het project wordt opgeleverd zoals in de scope staat.
Geel: Het project dreigt niet te worden opgeleverd zoals in de scope staat.
Rood: Het project wordt niet opgeleverd zoals in de scope staat.

R(isico)

Groen: De endogene risico's van het project zijn geïnventariseerd en
beheersmaatregelen worden gemonitord. Post onvoorzien is toereikend om de risico's te
dekken.
Geel: Risico('s) dreigen op te treden ondanks de (geïmplementeerde)
beheersmaatregelen en/of post onvoorzien dreigt te overschrijden.
Rood: De endogene risico('s) van het project zijn opgetreden en hebben invloed op de
scope van het project en/of post onvoorzien wordt overschreden.
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Verbonden partijen

Rijnland werkt samen met verbonden partijen om gezamenlijk de gestelde doelen te bereiken. Meer informatie per verbonden partij, waaronder de voordelen,
belangen en doelstellingen, vindt u door op de naam te klikken. [verbonden partijen].
Toelichting: wat is een verbonden partij?
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin Rijnland een bestuurlijk en een financieel belang heeft en is een
instrument om beleid uit te voeren. Leidend bij het aangaan van een samenwerkingsverband zijn de drie K‟s, te weten: verbetering van kwaliteit,
vermindering van kwetsbaarheid en verlaging van de kosten.
Meer informatie is te vinden in de door VV vastgestelde kadernota verbonden partijen [verbonden partijen].
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Specificatie kredietmutaties
Top 25 / regionale keringen
In de vorige burap is het krediet van de zogeheten top 25-kadeversterkingen met € 1,0 mln verlaagd (van € 71,4 mln naar € 70,4 mln). Per abuis werd
verondersteld, dat een groot deel van de nog begrote zaken niet meer gefactureerd zou worden. Het voorstel is nu om de verlaging terug te draaien, zodat de
realisatie van de top 25 tot een goed einde kan worden gebracht. Er blijken nog substantiële kosten te worden gemaakt voor nazorg en er zijn nog mogelijke
risico‟s op schadeclaims (wegen Kaag en Braasem) en mogelijk enige flankerende maatregelen bij Nieuwkoop.
Projectcluster procesautomatisering
Gedurende 2018 was sprake van enkele scopewijzigingen voor het projectcluster procesautomatisering. Deze waren overwegend geïnitieerd door
renovatieprojecten van awzi‟s. De VV besloot in 2011 om de PA in alle zuiveringskringen (awzi‟s en awtg‟s) te vervangen en het zuiveringsproces zoveel
mogelijk centraal te laten aansturen via de te realiseren centrale proceskamer (CPK). De oplevering vindt gefaseerd plaats en eind 2019 zijn de 16 awzi‟s c.q.
zuiveringskringen conform bestek op afstand bedienbaar. Het is een omvangrijke en gecompliceerde klus met meerdere bureaus en aannemers die veelal
tegelijk aan de slag zijn. Bijstellingen in de scope van de renovaties (eerder, later, voortschrijdend inzicht e.d.) hebben zeer vaak effect op de scope van het
PA-project. Mede hierdoor stemde in het laatste krediet de VV expliciet in om „mee- en tegenvallers (huidige en toekomstige) te vereffenen‟. Het
projectcluster voldeed hiermee aan de definitie van het clusterkrediet. Het totale kredietbedrag kwam daarmee uit op € 38,5 mln.
Omdat de scopewijzigingen mede betrekking hebben op renovatieprojecten worden de bijbehorende kredieten met € 1,2 mln verlaagd, waardoor het
kredietbedrag voor PA uitkomt op € 39,7 mln. Een en ander is conform de clusterkredietuitgangspunten en is „kredietneutraal‟.
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Specificatie begrotingswijziging

TWEEDE BEGROTINGSWIJZIGING NAAR KOSTEN- OPBRENGSTSOORTEN
Begroting
2018

Nr Omschrijving
1 Rente en afschrijvingen
2 Personeels- en bestuurslasten
3 Goederen en diensten van derden
4 Bijdragen derden
5 Toevoegingen voorzieningen/onvoorzien
Totale lasten

Nr Omschrijving
6 Financiele baten
7 Personeelsbaten
8 Goederen en diensten aan derden
9 Bijdragen van derden
10 Waterschapsbelastingen
11 Interne verrekeningen
Totale baten
Subtotaal lasten -/- baten

Nr Omschrijving
12 Onttrekkingen aan reserves
13 Egaliseren van tarieven
Totaal dekking
Saldo ( I - / - II - / - III )

61.609
61.664
76.963
13.735
10.100
224.071
Begroting
2018

Begroting 2018
(na 1e begr.
wijz)

60.309
61.664
76.073
14.135
9.950
222.131
Begroting 2018
(na 1e begr.
wijz)

Verhoging/
2e wijziging
Verlaging(-)

-1.557
800
125
-632

Verhoging/
2e wijziging
Verlaging(-)

90
556
15.358
689
192.588
13.453
222.734

290
556
16.358
689
193.188
9.713
220.794

2.498
2.439
1.240
6.177

1.337

1.337

-6.809

Begroting
2018

1.337
1.337
-

Begroting 2018
(na 1e begr.
wijz)

1.337
1.337
-
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58.752
62.464
76.198
14.135
9.950
221.499 I

290
556
18.856
689
195.627
10.953
226.971 II
-5.472

Verhoging/
2e wijziging
Verlaging(-)

-6.809

1.337
1.337 III
-6.809

TWEEDE BEGROTINGSWIJZIGING NAAR PROGRAMMA'S

Nr Omschrijving
Programma
Veiligheid
Voldoende Water
Gezond en Schoon Water
Waterketen
Bestuur Organisatie en Dienstverlening
Totaal lasten
Dekking
Waterschapsbelastingen
Onttrekkingen aan reserves
Egaliseren van tarieven
Minder geactiveerde personele kosten
Totaal
Totaal

Begroting
2018

Begroting 2018
(na 1e begr.
wijz)

Verhoging/
2e wijziging
Verlaging(-)

29.391
50.519
8.117
71.390
34.508
193.925

29.551
49.317
8.099
69.954
33.864
190.785

-162
-3.871
173
1.265
-535
-3.130

29.389
45.446
8.272
71.219
33.329
187.655

192.588
-

193.188
-

2.439
-

195.627
-

1.337

1.337
-3.740
190.785
-

1.240
3.679
-6.809

1.337
-2.500
194.464
-6.809

193.925
-

44

