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Samenvatting 

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de financiële positie van het 

hoogheemraadschap. De aanleiding voor het onderzoek was de bezorgdheid van de verenigde 

vergadering of het hoogheemraadschap in staat is om bij economisch slecht weer de 

noodzakelijke investeringen te kunnen blijven doen zonder dat de tarieven buitensporig moeten 

stijgen. Het doel van het onderzoek “houdbare financiën” is op hoofdlijnen een beeld te 

schetsen van de financiële positie van het hoogheemraadschap en hoe houdbaar de financiën 

zijn, ook in tijden van tegenspoed over een langere termijn. 

 

De huidige financiële positie is beoordeeld op basis van financiële kengetallen. Financiële 

kengetallen kunnen op eenvoudige en compacte wijze informatie op hoofdlijnen geven over de 

financiële positie van een waterschap op enig moment. Bij de keuze van een financieel kengetal 

is het belangrijk dat de uiteindelijke selectie van kengetallen een samenhangend geheel vormt. 

Een samenhangend geheel aan kengetallen biedt inzicht in alle relevante aspecten van de 

financiële positie van een waterschap. De Unie van Waterschappen, heeft de relevante aspecten 

van waterschappen met bijbehorende kengetallen in beeld gebracht. Vervolgens kan de 

financiële positie van het hoogheemraadschap vergeleken worden met de andere 

waterschappen. Op basis van de benchmark met de andere waterschappen, het feit dat de 

huidige schuldpositie met 230% onder de norm van 280% blijft en dat de referentiewaarde van 

het EMU-tekort niet wordt overschreden, komt de rekenkamercommissie tot de conclusie dat de 

huidige financiële positie gezond is. 

 

Bij houdbare financiën wordt vooruit gekeken. De omvang van de schuld en de groei van de 

schuld is een geschikte maatstaf. Voor de lange termijn is daarom noodzakelijk de groei van de 

schuld te prognosticeren. Geld voor investeringen wordt geleend. De rente en aflossingen over 

de leningen hebben effect op de begroting in de vorm van kapitaallasten. Hoe hoger de 

kapitaallasten, des te minder ruimte in de begroting overblijft voor andere noodzakelijke 

uitgaven. Hoe hoog de schuld mag zijn is een politieke keuze, omdat er geen normen zijn voor 

de hoogte van een schuld. Het algemeen bestuur heeft wel de verantwoordelijk voor het 

beheersbaar houden van de schuld. De schuldenlast kan worden verkleind door op een 

doordachte wijze de uitgaven te verminderen of de tarieven te verhogen om schulden af te 

lossen of te voorkomen. 

 

Om de houdbaarheid van de financiën te meten met een schatting van de toekomstige schuld is 

een rekenmodel ontwikkeld. Het rekenmodel brengt de toekomstige financiële stromen in beeld 

en doet dat eerst onder normale economische omstandigheden. Vervolgens worden eenmalige 

en structurele tegenvallers ingeboekt als gevolg van een economische schok. Hierdoor loopt de 

schuld in het rekenmodel op. Het verloop van de netto-schuldquote dat uit het model volgt, 

geeft aan of ombuigingen nodig zijn. Daarnaast is het van belang om ook de andere relevante 

kengetallen in beschouwing te nemen. De rekenkamercommissie heeft een zestal scenario’s 

laten doorrekenen en daaruit blijkt dat de uitkomsten bruikbare informatie opleveren en kunnen 

bijdragen aan een zinvolle discussie. 

 

Op basis van de uitkomsten van de scenario’s komt de rekenkamercommissie tot de conclusie 

dat de financiën van het hoogheemraadschap houdbaar zijn. De schuld blijft beheersbaar, de 

tariefstijgingen blijven beperkt en binnen de huidige kaders. Wel kan tijdelijk de 

referentiewaarde van het EMU-saldo worden overschreden bij een extra investering vanaf € 20 

miljoen. 

 

Met behulp van het rekenmodel is het mogelijk de effecten op de verwachte toekomstige 

financiële positie over een langere termijn in beeld te brengen en de effecten te berekenen voor 

de tarieven en tariefegalisatiereserves. De tariefegalisatiereserves dienen om te grote jaarlijkse 

tariefschommelingen te voorkomen. Het rekenmodel geeft informatie over in welke periode 

gebruik gemaakt kan worden van de tariefegalisatiereserves en wat het effect is op de 

schuldpositie bij het versterken of afbouwen van de reserves. 
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Het vergelijken van de schuldpositie met de andere waterschappen maakt een toets op de eigen 

financiële positie mogelijk. De Unie van Waterschappen stelt elk jaar de financiële gegevens 

beschikbaar zodat een benchmark met andere waterschappen mogelijk is. De 

“Waterschapspiegel” is hiervoor een goed instrument. De rekenkamercommissie stelt voor om 

alle relevante financiële kengetallen te borgen binnen het hoogheemraadschap en het 

rapportagemoment op te nemen in de planning en control cyclus. 

 

De rekenkamercommissie stelt voor dat het college met een concreet voorstel komt hoe het 

rekenmodel actueel wordt gehouden. Onder actueel houden verstaat de rekenkamercommissie 

elk jaar de resultaten uit de jaarrekening, voorjaarsnota en programmabegroting te verwerken 

in het rekenmodel. In dit onderzoek is uitgegaan van de gegevens uit de programmabegroting 

2018. 
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1 Inleiding  

De rekenkamercommissie van Schieland en de Krimpenerwaard wil door gericht onderzoek en 

praktische adviezen op een actieve wijze helpen de (ook niet financiële) rechtmatigheid, 

doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuurlijk handelen van het hoogheemraadschap 

van Schieland en de Krimpenerwaard te verbeteren. Met de onderzoeken wordt inzicht geboden 

in de prestaties en worden waar nodig aanbevelingen voor de toekomst geformuleerd. 

 

In het jaarplan 2017 heeft de rekenkamercommissie aangegeven onderzoek te doen naar de 

houdbare financiën. In deze rapportage zijn de resultaten van het uitgevoerde onderzoek 

opgenomen. 

1.1 Doelstelling  

Het doel van het onderzoek “houdbare financiën” is voor de verenigde vergadering op 

hoofdlijnen een beeld te schetsen van de financiële positie van het hoogheemraadschap.  

1.2 Onderzoeksvragen 

De centrale onderzoeksvraag luidt:  

Kunnen de effecten op de exploitatiebegroting, de tarieven en tariefegalisatiereserve inzichtelijk 

worden gemaakt over een langere termijn en bij verschillende scenario’s? 

 

Van deze centrale onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen afgeleid: 

1. In hoeverre is het bezit van het hoogheemraadschap belast met schulden? 

2. Hoe is de verhouding tussen schulden en inkomsten? 

3. Welke kengetallen zijn relevant? 

4. Wat is de ontwikkeling van het EMU-saldo; wordt voldaan aan de referentiewaarde? 

5. Kunnen investeringen houdbaar worden gefinancierd? 

6. Hoe worden toekomstige inkomsten en uitgaven berekend? 

7. Biedt dit voldoende inzicht op langere termijn? 
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2  Aanpak onderzoek 

In dit hoofdstuk worden de gehanteerde aanpak en het normenkader beschreven. 

2.1 Onderzoeksmethode 

Het onderzoek bestond uit het bestuderen van documenten en het raadplegen van 

inhoudsdeskundigen op het gebied van de financiën en risicomanagement van het 

hoogheemraadschap. Daarnaast is een rekenmodel voor de lange termijn ontwikkeld. 

2.2 Normenkader 

Het normenkader bepaalt de wijze waarop het onderzoeksobject, houdbare financiën, is 

beoordeeld. Het normenkader is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

 Auditoptiek: de voor de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag relevante 

aspecten. 

 Beoordelingscriteria: er zijn geen normen voor de hoogte van de schuld, dat is een 

politieke keuze. Gezien de aard van het onderzoek wordt niet met een expliciet 

normenkader gewerkt, maar met kengetallen die meer inzicht in de effecten van 

houdbare financiën kunnen geven. 

 
Tabel 1 Beoordelingscriteria houdbare financiën 

2.3 Geraadpleegde functionarissen en beoordeelde documenten  

De volgende functionarissen geraadpleegd: 

o Adviseurs Planning & Control 

o Afdelingshoofd Bedrijfsvoering 

o Senior Adviseur Bedrijfsvoering 

o Medewerker Financiële Administratie 

  

De volgende documenten zijn onderzocht: 

o Voorjaarsnota HHSK 2016, 2017 en 2018 

o Financiën Waterschappen in zicht: taken, financiën, belastingen (Commissie 

Bestuurszaken, Communicatie en Financiën, Unie van Waterschappen) 

o Benchmark waterschappen (Waterschapspiegel) 

o Conceptrapportage Waterschapsbelastingen: Klaar voor de toekomst (Commissie 

Aanpassing Belastingstelsel) 

o Waterschapsbesluit, Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording 

Waterschappen, Wet financiering decentrale overheden, Wet houdbare 

overheidsfinanciën 

Auditoptiek Beoordelingscriteria

1

In hoeverre is het bezit van het 

hoogheemraadschap belast met schulden?

2
Hoe is de verhouding tussen schulden en 

inkomsten?

3
Welke kengetallen zijn relevant?

4

Kengetal primair surplus (geeft inzicht in het financieringsresultaat: 

negatief resultaat betekent het onstaan meer schulden dan wordt 

afgelost)

Kengetal netto-schuldquote (280%; de schuld t.o.v. van het aantal 

keer van de belastingopbrengsten op basis collegeakkoord)   

Inzicht in de ontwikkeling van de schulden

5
Wat is de ontwikkeling van het EMU-saldo, 

wordt voldaan aan de referentiewaarde?

Overzicht EMU-saldo Referentiewaarde EMU-saldo

6
Hoe worden de toekomstige inkomsten en 

uitgaven berekend?

Rekenmodel Inzicht op langere termijn (2030): investeringen, exploitatie, verloop 

van de tariefegalisatie reserve

7
Biedt dit voldoende inzicht op langere 

termijn?

Rekenmodel Opstellen van scenario's is mogelijk.

N.v.t.

Kunnen investeringen houdbaar worden 

gefinancierd?

Schulden in de toekomst

Deelvraag

Schuldenpositie periode 2014-2016
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o Handreiking houdbare gemeentefinanciën (VNG) 

o Accountantsverslag 2016 

o Nota schuld (Rijnland) 

o Nota risicomanagement 

o Deloitte: Financiële trendanalyse provincies, gemeenten, waterschappen 

o Schuldpositie Waterschappen: Water Governance (H. Schoeffour, R. van Cleef)) 
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3 Bevindingen  

In dit hoofdstuk zijn de bevindingen op de deelvragen 1 tot en met 3, gezien de samenhang van 

deze vragen, gezamenlijk behandeld. De bevindingen op de overige deelvragen zijn afzonderlijk 

gepresenteerd. 

3.1 Schuldpositie periode 2014-2016 

Deelvragen: 

1. In hoeverre is het bezit van het hoogheemraadschap belast met schulden? 

2. Hoe is de verhouding tussen schulden en inkomsten? 

3. Welke kengetallen zijn relevant? 

 

De financiële positie in beeld 

In deze paragraaf worden de financiële kengetallen toegelicht. De belangrijkste kengetallen die 

inzicht geven over de balans- en schuldpositie, te weten de netto schuldratio en de netto 

schuldquote worden belicht Maar eerst wordt stil gestaan bij het begrip kengetal en de 

relevante kengetallen voor waterschappen. 

 

Een financieel kengetal is een verhoudingsgetal dat is samengesteld uit jaarrekeningen en 

bestaat uit louter financiële gegevens. Een kengetal wordt gebruikt als analyse instrument en 

kan worden gebruikt als benchmark met bijvoorbeeld andere waterschappen. Een kengetal is 

een momentopname en heeft slechts betrekking op het verleden. Een kengetal geeft geen 

zekerheid over de toekomst. Financiële kengetallen kunnen op eenvoudige en compacte wijze 

informatie op hoofdlijnen geven over de financiële positie van een waterschap op enig moment. 

Hoewel financiële kengetallen in het bedrijfsleven al lange tijd worden gebruikt, staat het 

denken hierover bij waterschappen nog in de kinderschoenen.  

 

Bij de keuze van een financieel kengetal is het belangrijk dat de uiteindelijke selectie van 

kengetallen een samenhangend geheel vormen. Een samenhangend geheel aan kengetallen 

biedt inzicht in alle relevante aspecten van de financiële positie van een waterschap. Zonder 

een duidelijke samenhang kan er sprake zijn van blinde vlekken die onopgemerkt blijven. Om 

een samenhangend geheel aan financiële kengetallen te ontwerpen moet eerst worden 

stilgestaan bij wat precies de relevante aspecten zijn van een waterschap.  

 

Relevante kengetallen waterschappen 

De Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) vanuit de Unie van 

Waterschappen, heeft de relevante aspecten van waterschappen met bijbehorende kengetallen 

in beeld gebracht en hoe naar financiën moet worden gekeken. Deze aspecten en bijhorende 

kengetallen zijn in onderstaande tabel opgenomen. 

 

 
Tabel 2 Kengetallen voor waterschappen 

 

Hoe hoog is het bezit van het hoogheemraadschap belast met schuld? 

De schuldratio (of debt-ratio) geeft aan welk deel van het bezit belast is met schuld. Op de 

linkerzijde van de balans staan de bezittingen van het hoogheemraadschap. Op de rechterzijde 

Aspect Onderwerp Kengetal

1 Taakuitoefening 1.1 Kwaliteit taakuitoefening 1.1.1 Kenindicatoren waterschapspeil

1.2 Investeringsuitgaven 1.2.1 Netto-investeringsuitgaven

1.2.2 Emu-saldo

2 Financiele positie 2.1 Schuldpositie 2.1.1 Netto-schuldquote

2.2 Risico's en eigen vermogen 2.2.2 Weerstandsvermogen

2.3 Mate waarin begroting sluit 2.3.1 Saldo baten en lasten

2.4 Wendbaarheid begroting 2.4.1 Kapitaallasten als % totale kosten

3 Belastingen 3.1 lastendruk 3.1.1 Realisatie afspraak Bestuursakkoord Water

3.1.2 Stijging lastendruk meerpersoonshuishouden 

met eigen woning
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staat hoe dit bezit is gefinancierd. Het hoogheemraadschap gaat schulden aan voor het 

financieren van de aanschaf van bezit. Op de rechterzijde van de balans staat hoeveel schuld 

het hoogheemraadschap is aangegaan.  

 

Met het kengetal schuldratio wordt beoordeeld in hoeverre het bezit op de linkerzijde van de 

balans is belast met schuld. Het kengetal geeft in procenten het aandeel van de schulden in het 

balanstotaal. Het complement van de schuldratio is de solvabiliteitsratio. De solvabiliteitsratio 

geeft in procenten het aandeel in hoeverre het bezit op de balans is afbetaald.  

 

De formule voor de schuldratio luidt: 

 
 

 
Tabel 3 Balans per 31 december 2016 van het hoogheemraadschap 

 

De schuldratio in 2016 voor het hoogheemraadschap is 85,9%. Dit houdt in dat de 

solvabiliteitratio uitkomt op 14,1%.  

 

 
Tabel 4 Schuldratio 2014-2016 

 

Voor de waterschappen zijn geen objectieve normen te benoemen, maar een vergelijking met 

andere waterschappen is wel mogelijk. Ten opzichte van deze benchmark blijkt dat de 

schuldenlast van het hoogheemraadschap onder het gemiddelde blijft. Doch de schuldenlast is 

hoog en bij oplopende schuld moet steeds meer worden afgelost en zijn tegenvallers mogelijk 

bij een stijgende rente. Overigens hebben alle waterschappen een hogere schuldpositie dan 

bijvoorbeeld gemeenten en provincies. Deze hoge schuldpositie is verklaarbaar, omdat 

waterschappen kapitaalintensieve organisaties zijn. De grote opgaven waarvoor de 

waterschappen staan, leiden namelijk tot grote investeringen.  

 

Hoe zwaar drukt de schuld op de begroting? 

Een goed kengetal om de hoogte van de schulden van een waterschap te beoordelen is de netto 

schuld als aandeel van de belastinginkomsten. De hoogte van de belastinginkomsten bepaalt 

langlopende schulden + kortlopende schulden+ overlopende passiva

balanstotaal

Debet (activa) Credit (passiva)

Vaste activa Eigen vermogen

- Gebouwen, machines, grond 234.876€        - Algemene reserves 5.000€           

- Bestemmingsreserves 27.733€          

- Voorzieningen 3.948€           

Vlottende activa Lang lopende schulden

- Debiteuren 15.948€          - Leningen 173.510€        

Liquide middelen Kort lopende schulden

- Bank, Kas 6€                 - Crediteuren 6.365€           Brutoschuld

- Rekening courant 9.385€           

Overlopende activa Over lopende passiva

- nog te ontvangen inkomsten 3.966€           - Vooruit ontvangen inkomsten 25.630€          

- Vooruit betaalde kosten 4.675€           - Nog te betalen kosten 7.900€           

259.471€        259.471€        Balanstotaal

Balans per 31 december 2016

x €1000

2014 2015 2016

Gemiddeld alle waterschappen (laagste: 71,6%; hoogste: 99%) 89,4% 89,3% 88,9%

(Zie bijlage 2 voor alle waterschappen)

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 83,0% 85,0% 85,9%

Schuldratio
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namelijk in belangrijke mate hoeveel schulden het hoogheemraadschap kan dragen. De netto 

schuld geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. 

Dit kengetal uitgedrukt in procenten wordt de netto-schuldquote genoemd. Deze netto-

schuldquote is gemaximaliseerd door de verenigde vergadering in de programmabegroting 2018 

op 280%, oftewel 2,8 keer de belastingopbrengst. Een dergelijke norm is een belangrijk 

richtpunt voor het te voeren financieel beleid. Een verstandige norm ligt ergens tussen de 200% 

en 300% (zie bijlage 1 voor een toelichting op de netto-schuldquote). 

 

De netto schuld wordt berekend door de som van de onderhands opgenomen leningen, vaste 

schuld, kortlopende schuld en overlopende passiva te nemen (bruto schuld) en daar de 

kortlopende (debiteuren)vorderingen en uitzettingen, liquide middelen en overlopende activa 

van af te trekken. 

 

De formule voor de netto-schuldquote: 

 
 

De netto-schuldquote hoogheemraadschap: 

 
Figuur 1 Netto-schuldquote 

 

De netto-schuldquote in 2016 is 2,3 en blijft daarmee onder de norm van 2,8. Dit betekent dat 

er ruimte is voor nieuwe, nog niet vastgelegde uitgaven. 

In bijlage 2 (Waterschapspiegel 2016), zijn de netto-schuldquote en de schuldratio van alle 

waterschappen opgenomen. 

  

Brutoschuld-kortlopende vorderingen-liquide middelen-overlopende activa

Belastingopbrengsten
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3.2 Ontwikkeling Economische en Monetaire Unie-saldo  

Deelvraag 4: 

Hoe is de ontwikkeling van het Economische en Monetaire Unie (EMU)-saldo en wordt 

voldaan aan de referentiewaarde? 

 

EMU-criteria 

In de Eurozone is afgesproken, dat het tekort van een land niet meer dan 3% van het Bruto 

Binnenlands Product (BBP) mag bedragen en de overheidsschuld niet meer dan 60%. Deze 

normen zijn de EMU-criteria. 

 

De EMU-criteria gelden voor de overheden gezamenlijk. De EMU-criteria hebben dus betrekking 

op het totaal van de overheidsfinanciën. De decentrale overheden moeten een ‘gelijkwaardige 

inspanning’ leveren aan het overheidstekort van Nederland. Zo worden ook de tekorten van 

waterschappen door Europa meegeteld bij de berekening van het begrotingstekort, dat volgens 

de EU-regels niet meer dan 3% mag bedragen. 

 

Wet Houdbare Overheidsfinanciën 

De rijksoverheid probeert grenzen te stellen aan het EMU-tekort van lagere overheden. Het Rijk 

wil zo de overheidsfinanciën richting een ‘houdbaar pad’ brengen en houden. Dat doet het Rijk 

met de Wet Houdbare Overheidsfinanciën. De Wet Houdbare Overheidsfinanciën is een vertaling 

in nationale wetgeving van de Europese afspraken van het stabiliteits- en Groeipact. De Wet 

Houdbare Overheidsfinanciën regelt de financiële verhoudingen tussen het Rijk en decentrale 

overheden. Decentrale overheden zijn gemeenten, provincies en waterschappen. 

 

Een belangrijke norm voor de Wet Houdbare Overheidsfinanciën is het EMU-saldo. 

 

EMU-saldo 

Het EMU-saldo is het verschil tussen inkomsten en uitgaven van alle overheden samen 

(Rijk, sociale fondsen en decentrale overheden). Er kan een tekort of een overschot op 

de begroting zijn. Het EMU-saldo is een begrip uit de Europees Systeem van Rekeningen en is 

gebaseerd op het zogenaamde transactiestelsel. Dat is een ander verantwoordingsstelsel dan 

het baten-lastenstelsel dat waterschappen op grond van hun verslaggevingsregels hanteren. In 

het transactiestelsel is het moment waarop de reële transactie plaatsvindt bepalend. In geval 

van investeringen vindt in het transactiestelsel de registratie van uitgaven en inkomsten plaats 

op het moment dat de goederen of diensten worden geleverd. Het verschil in stelsel kan 

betekenen dat bij een evenwichtige begroting toch een negatief EMU-saldo optreedt. Dat komt 

bijvoorbeeld doordat in een bepaald jaar meer geïnvesteerd wordt, dan er op dat moment 

afgeschreven wordt over investeringen uit vorige jaren. 

 

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën heeft tot gevolg gehad dat de waterschappen het EMU-

saldo een plaats hebben moeten geven in de meerjarenraming en begroting. De Unie van 

Waterschappen heeft een vragenlijst opgesteld die de waterschappen moeten invullen en 

opnemen in hun begroting. Voor een juiste en uniforme invulling is een toelichting beschikbaar. 

De vragenlijst is opgenomen in bijlage 3: vragenlijst EMU-saldo waterschappen. 

 

Referentiewaarde 

In de Wet Houdbare Overheidsfinanciën is opgenomen dat de decentrale overheden een 

‘gelijkwaardige inspanning’ moeten leveren. Wat een gelijkwaardige inspanning is, wordt 

bepaald door de minister van Financiën. In 2017 mogen de decentrale overheden samen een 

ruimte van maximaal 0,3% in het landelijke EMU-tekort innemen. Ook is besloten dat er voor 

2017 geen verdeling van de 0,3% over gemeenten, provincies en waterschappen komt en geen 

formeel vastgestelde referentiewaarde. Toch heeft de Unie van Waterschappen een berekening 

gemaakt voor de waterschappen om individuele indicatieve referentiewaarden te hanteren. De 

Unie van Waterschappen voorziet namelijk de waterschappen met een referentiewaarde voor 

het begrotingsjaar. De referentiewaarde in 2018: dit betekent dat het tekort niet groter mag 
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zijn dan € 15,5 miljoen. Voor de jaren daarna moet met het Rijk nieuwe afspraken worden 

gemaakt. De Unie van Waterschappen onderhandelt namens de waterschappen met het Rijk. 

 

Ontwikkeling EMU-saldo van het hoogheemraadschap 

Het onderstaand overzicht toont de EMU-saldi zoals oorspronkelijk begroot door het 

hoogheemraadschap. Verantwoording over het gerealiseerde EMU-saldo vindt plaats in het 

jaarverslag en jaarrekening. 

 

De volgende zaken zijn opvallend: 

 de verschillen tussen de begrote en werkelijke EMU-saldi. 

 alleen in 2014 is het werkelijke EMU-saldo hoger dan de referentiewaarde, maar dit had 

geen verdere consequenties. In 2015 en 2016 liggen de EMU-saldi beneden de 

referentiewaarde.  

 

 
Figuur 2 Vergelijking begroting, realisatie en referentiewaarde EMU-saldo  

 

  
Figuur 3 Ontwikkeling EMU-saldo periode 2017-2021 

 

De referentiewaarden voor de jaren 2019 en verder zijn nog niet bekend. Dat maakt het sturen 

op het EMU-saldo in de planperiode lastig en kijkend naar de lange termijn niet zinvol. Als wordt 

aangenomen dat de referentiewaarde in het verlengde ligt van de afgelopen jaren, dan ziet het 

meerjarenperspectief, zoals opgenomen in de meerjarenraming van de programmabegroting 

2018, er gunstig uit. 
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3.3 Schulden in de toekomst (middellange termijn: tot 2022) 

Deelvraag 5: 

Kunnen investeringen houdbaar worden gefinancierd?  

 

De financiële positie in de toekomst 

Met kengetallen wordt terug gekeken. Houdbare financiën is vooruitkijken. Is er nog genoeg 

leencapaciteit over bij “slecht weer”? De financiële positie houdt in dat het hoogheemraadschap 

duurzaam in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.  

 

De Unie van Waterschappen formuleert de volgende definitie voor houdbare financiën: 

Het in staat zijn, ook op langere termijn, onze taken met maatschappelijk aanvaardbare 

lastenontwikkeling te bekostigen en risico’s afdoende af te dekken. 

 

In deze paragraaf worden de begrippen middellange en lange termijn, het eigen vermogen, het 

weerstandsvermogen, het primair surplus, de wendbaarheid en het evenwicht in de begroting 

uitgelegd. 

 

De middellange termijn wordt gelijk gesteld aan de duur van het waterbeheerplan: 2016-2021 

en de lange termijn wordt in dit onderzoek beschouwd: de periode 2022-2030. In de 

meerjarenraming (voorjaarsnota) worden inkomsten en uitgaven geprognosticeerd voor de 

middellange termijn. Dit biedt een doorkijk vanaf het begrotingsjaar plus vier daaropvolgende 

jaren. Deze doorkijk is vooral van belang voor de tariefontwikkeling. 

 

Eigen vermogen en schuld 

Het eigen vermogen van het hoogheemraadschap is een fictieve post en bestaat uit de 

algemene reserve en de bestemmingsreserves. Deze fictieve restpost brengt de balans in 

evenwicht. Op zich genomen stelt de post eigen vermogen dus niets voor. De reserves geven 

het bedrag aan waarmee het bezit op de rechterzijde van de balans niet met schuld is belast. 

Het draait dus om schuld en daarom is schuld een geschikte maatstaf. 

 

Het hoogheemraadschap spaart niet voor de investeringen en moet dus geld lenen voor 

investeringen. Maar lenen kost geld in de vorm van rente en de leningen moeten ooit worden 

afgelost. Hoe hoger de schulden worden, des te hoger de rentelasten zullen zijn. In die zin is de 

hoogte van de schuld van het hoogheemraadschap een politiek besluit. Een discussie over de 

hoogte van de schuld hoort daarom thuis in de verenigde vergadering tussen het algemeen 

bestuur en het college. Er is geen vaste norm voor de hoogte van de schuld, maar de schuld 

mag niet zo hoog oplopen dat de financiële positie van het waterschap in de weegschaal wordt 

gelegd. De financiën van het hoogheemraadschap horen, ook bij economisch slecht weer, 

beheersbaar te blijven. Daarvoor dragen het algemeen bestuur en het college de 

verantwoordelijkheid en staan borg voor een solide financieel beleid. 

 

Weerstandsvermogen  
Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit 

(algemene reserves + bestemmingsreserves + onbenutte belastingcapaciteit) en de benodigde 

weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen zegt iets over of een organisatie beschikt over 

voldoende buffers om risico’s op te vangen. Het begrip weerstandsvermogen en de bepalende 

elementen zoals de algemene reserves, de bestemmingsreserves, de onbenutte 

belastingcapaciteit, de beschikbare- en de benodigde weerstandscapaciteit, is toegelicht in 

bijlage 4: het weerstandsvermogen.  

 

Primair surplus 

De som van de afschrijvingen en het exploitatieresultaat (voor bestemming) laten jaarlijks de 

schulden die rusten op het bestaande bezit, dalen. Deze som wordt bij overheden het primair 

surplus genoemd.  
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Als in een jaar de investeringen hoger zijn dan het primair surplus, ontstaan meer nieuwe 

schulden dan op oude schulden worden afgelost. Er is in deze situatie sprake van een negatief 

financieringsresultaat: de schuld stijgt. Omgekeerd daalt de schuld als in een jaar de 

investeringen lager zijn dan het primair surplus. Er is dan sprake van een positief 

financieringsresultaat. De netto investeringsuitgaven in 2019 zijn laag als gevolg van een 

verwachte subsidieopbrengst. Het meerjaren-beeld laat, met uitzondering van 2019, een 

negatief financieringsresultaat zien zoals uit onderstaand figuur blijkt. 

 

 
Figuur 4 Meerjaren-beeld primair surplus 

 

Wendbaarheid begroting 

Het hoogheemraadschap moet geld lenen voor haar investeringen en daarover rente betalen. 

De afschrijvingen weerspiegelen (deels) de aflossingen op de leningen voor investeringen. Hoge 

schulden verdringen zo andere noodzakelijke uitgaven van het hoogheemraadschap: het 

beïnvloedbare deel van de begroting neemt daardoor af. De rente en afschrijvingslasten 

noemen we kapitaallasten. Onderstaand figuur toont het aandeel van de kapitaalasten vanaf 

2014 tot 2022. Het aandeel van de kapitaallasten in 2016 bedroeg 23%. Het gemiddelde van 

alle waterschappen in 2016 was 27%.  

 

 
Figuur 5 Meerjaren-beeld aandeel kapitaallasten in de kosten  

 

Begroting in evenwicht 

Binnen het hoogheemraadschap is, in het kader van duurzaam financieel beheer, afgesproken 

om de tariefegalisatiereserves af te bouwen. De belastingopbrengsten en dus de tarieven zijn 

lager dan de structurele kosten; er is dus geen sprake van een volledig kostendekkend tarief. 

Het afbouwen van de tariefegalisatiereserves heeft tot gevolg dat het eigen vermogen daalt en 

de schuldpositie verslechtert. Een begroting is in evenwicht als de lasten worden gedekt door de 

baten. 

 

In onderstaand tabel is het verschil tussen het werkelijke saldo van baten en lasten en het 

begrote saldo van baten en lasten volgens de primaire begroting vanaf 2014 opgenomen. 
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Tabel 5 Begrote en werkelijk saldo begroting 2014-2016 

 

In de periode van 2014-2016 heeft het hoogheemraadschap € 10,3 miljoen onttrokken aan de 

reserves. 

  

 
Tabel 6 Prognose onttrekking reserves 2017-2021 

 

In de periode 2017-2021 is de prognose dat € 11,3 miljoen wordt onttrokken aan het eigen 

vermogen. 

 

Onderstaand overzicht toont de ontwikkeling van de tariefegalisatiereserve per taak: 

 

 
Figuur 6 Ontwikkeling reserve per taak 2016-2021(waarbij geen rekening is gehouden met 

het eventueel afstoten van de wegentaak) 

 

  

Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk

2014 2014 2015 2015 2016 2016

Totale lasten 95,1 95,7 98,1 98,4 100,3 100,7

Totale baten 89,4 91,9 91,9 94,6 96,5 98,0

Saldo lasten en baten -5,7 -3,8 -6,2 -3,8 -3,8 -2,7

Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot

2017 2018 2019 2020 2021

Totale lasten 100,9 104,9 101,2 101,1 101,3

Totale baten 97,0 100,3 99,4 100,2 101,2

Saldo lasten en baten -3,9 -4,6 -1,8 -0,9 -0,1
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3.4 Financieel model inzicht lange termijn schulden  

Deelvraag 6: 

Hoe worden de toekomstige inkomsten en uitgaven berekend?  

 

Methode meten houdbaarheid financiën 

In deze paragraaf belichten we de methode die de houdbaarheid meet van de financiën van het 

hoogheemraadschap met een schatting van de toekomstige schuldevolutie bij een normale 

ontwikkeling en bij een slecht weer scenario. Bij de methodiek voor een onderzoek naar de 

houdbaarheid van de financiën luidt de vraag: Is de ontwikkeling van de netto schuld van het 

hoogheemraadschap in de toekomst houdbaar? Om die vraag te beantwoorden is een 

rekenmodel ontwikkeld met een doorkijk naar de toekomst om de ontwikkeling van de netto 

schuld in beeld te brengen. In bijlage 5 is het rekenmodel opgenomen. 

 

Het rekenmodel brengt de toekomstige financiële stromen in beeld en doet dat eerst onder 

normale economische omstandigheden. De hoogte van de netto schuld in toekomstige jaren 

wordt vervolgens als een aandeel van de inkomsten uitgedrukt in procenten. Het geeft een 

beeld van de ontwikkeling van de netto-schuldquote bij een normaal weer scenario. Vervolgens 

worden eenmalige en structurele tegenvallers ingeboekt als gevolg van een hevige economische 

schok. Hierdoor loopt de schuld in het rekenmodel op. Het verloop van de netto-schuldquote dat 

uit het model volgt, geeft aan of ombuigingen nodig zijn. Daarnaast is het van belang ook de 

andere relevante kengetallen in beschouwing te nemen; alleen een samenhangend geheel aan 

kengetallen biedt inzicht in alle relevante aspecten van de financiële positie van het 

hoogheemraadschap. 

 

Opbouw rekenmodel 

Het rekenmodel is opgebouwd uit de volgende elementen: 

 Vaste activa: de vaste activa zijn de bezittingen van het hoogheemraadschap en 

onderdeel voor het berekenen van de schuldratio. 

 Waarde verloop van de vaste activa: geeft inzicht in de jaarlijkse afschrijvingen en 

wanneer een activum is afgeschreven. Nodig voor het berekenen de afschrijvingslasten 

in de toekomst. 

 Investeringen: inzicht in de jaarlijkse uitgaven en inkomsten van de 

investeringsprojecten van zowel de lopende investeringsprojecten als de voorgenomen 

investeringen. De bruto investering en inkomsten zijn onderdeel voor het berekenen van 

het EMU-saldo.  

 Staat van vaste leningen: de lening portefeuille is benodigd voor het berekenen van de 

toekomstige rente. 

 Schuld: de bruto schuld en de netto schuld geeft inzicht in de schuldpositie. Onderdeel 

voor het berekenen van de schuldratio en netto-schuldquote.  

 Balansprognose: geeft inzicht wanneer leningen moeten worden aangetrokken, de groei 

van de schuld en inzicht van het balanstotaal voor het berekenen van de schuldratio; 

 Begroting naar kosten en opbrengsten: lasten: de rentelasten, de afschrijvingslasten, de 

personeelslasten, de inkooplasten: goederen en diensten, de toevoegingen aan 

voorzieningen, de bijdrage aan derden; de baten: de belastingopbrengsten en overige 

baten. Benodigd voor inzicht van de effecten op de exploitatiebegroting.  

 Kosten en opbrengsten per taak: benodigd voor het verloop van de 

tariefegalisatiereserves. 

 Tarief ontwikkeling per taak: geeft in het model de effecten weer van stijgende of 

dalende tarieven. 

 Grafieken: ontwikkeling kosten per taak; ontwikkeling reserve per taak; ontwikkeling 

netto-schuldquote; ontwikkeling EMU-saldo; ontwikkeling van de kapitaallasten; 

ontwikkeling investeringsuitgaven. 
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3.5 Schulden in de toekomst (lange termijn: 2022-2030) 

Deelvraag 7:  

Biedt het model voldoende inzicht op de langere termijn? 

 

Lange termijn 

In dit onderzoek is de periode 2022-2030 gedefinieerd als de lange termijn.  

 

Financieringsstromen en -resultaat 

Om de vraag te kunnen beantwoorden of de financiën op de lange termijn houdbaar zijn, is de 

ontwikkeling van de schuld van belang. Om de toekomstige schuld te bepalen kijken we naar 

twee financieringsstromen te weten:  

 Geldstroom van de exploitatie; 

 Geldstroom van de investeringen. 

 

Geldstroom van de exploitatie 

Op basis van de inkomsten en uitgaven van de exploitatie raamt het rekenmodel het 

toekomstige surplus. In de uitgaven zitten niet de afschrijvingen, omdat die geen geldstroom 

vormen. Het surplus van deze geldstroom is in de regel positief en geeft de jaarlijkse structurele 

financiële ruimte waarmee het hoogheemraadschap zijn schuldverplichtingen kan betalen. 

 

Geldstroom van de investeringen 

De geldstroom die voortkomt uit vervangings- en uitbreidingsinvesteringen bestaat uit de 

aanschaf van materiële activa zoals gemalen, gebouwen en installaties. Bij deze geldstroom is 

voornamelijk sprake van uitgaven. Alleen de bijdragen van derden brengt inkomsten met zich 

mee. 

 

Financieringsresultaat  

De twee geldstromen vormen samen het financieringsresultaat. Een negatief 

financieringsresultaat veroorzaakt een toename van de schuld en een positief 

financieringsresultaat een afname van de schuld.  

 

Bij elkaar genomen geven de geldstromen in het rekenmodel de totale ontwikkeling van de 

schuld in de toekomst weer. Door de eindstand van de netto schuld in ieder toekomstig jaar te 

delen door de geraamde inkomsten van dat jaar ontstaat een beeld van de toekomstige 

ontwikkeling van netto-schuldquote. 

 

Normale economische ontwikkeling 

Het rekenmodel brengt eerst de ontwikkeling van de schuld onder normale economische 

omstandigheden in beeld en vervolgens een “slecht weer” scenario.  

 

Uitgangspunten exploitatie 

De inkomsten en uitgaven die volgen uit de exploitatie zijn gebaseerd op de 

programmabegroting 2018. De meerjarenraming loopt tot en met het jaar 2021. Na 2021 

worden in het model de personele lasten en de lasten voor goederen en diensten verhoogd met 

een jaarlijkse stijging van 2,5%.  

 

Uitgangspunten investeringen 

Deze geldstroom komt voort uit de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. De 

investeringsagenda loopt voor wat betreft de dijkversterkingsprojecten door tot 2027 en de 

overige investeringsprojecten tot 2021. Het investeringsvolume voor de overige 

investeringsprojecten is daarom gemaximaliseerd op € 20 miljoen tot 2030.  

 

Uitgangspunten bezit en schulden 

Voor de financieringsstroom die volgt uit het financieel bezit en de schulden, is het vertrekpunt 

de standen van de beginbalans van het lopende boekjaar van de financiële activa en van het 

vreemd vermogen. Bij het vreemd vermogen wordt uitgegaan van de werkelijke aflosschema’s 
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en rentevergoedingen van de bestaande samenstelling van het vreemd vermogen. De 

rentevergoedingen van de nieuwe aan te trekken leningen zijn stapsgewijs verhoogd van 1,75% 

in 2022 naar 3,5% in 2030 (normale reeks). 

 

Financiële positie hoogheemraadschap bij normale ontwikkeling 

Bij een normale economische ontwikkeling, rekening houdend met bovengenoemde 

uitgangspunten en een kostendekkend tarief, groeit de schuld vanaf 2017 naar circa € 82 

miljoen in 2030. De netto schuldquote blijft binnen de norm evenals de overige kengetallen bij 

een gemiddelde belastingdruk van 2,3%. 

 

 
Tabel 7 Financiële positie bij normale ontwikkeling 

 

De tariefegalisatiereserve, die is bedoeld om te grote tariefschommelingen op te kunnen 

vangen, kan worden afgebouwd. De belastingopbrengsten en dus de tarieven zijn lager dan de 

structurele kosten; er is dus geen sprake van volledige kostendekkend tarief. De onderstaande 

grafieken en tabellen tonen enerzijds het effect van een kostendekkend tarief en anderzijds het 

effect bij het afbouwen van de tariefegalisatiereserve. 

 

 
Figuur 7 Verloop tarieven bij kostendekkend versus afbouw van de reserves 

 

 
Figuur 8 Belastingopbrengst bij een kostendekkend tarief versus afbouw reserves 

 

Aspect Kengetal Periode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Taakuitoefening Netto investeringsuitgaven 23,1 21,4 25,6 18,0 29,2 20,0 20,0 20,0 20,0

Netto schuldratio (%) V 90,5 90,7 90,9 90,7 91,0 91,0 90,9 91,0 91,1

EMU-saldo V -6,8 -4,6 -8,6 -1,1 -12,5 -3,5 -3,5 -3,9 -3,7

Financiele positie Netto-schuldquote V 2,5 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4

Saldo baten/lasten voor bestemming V -1,4 -0,4 0,0 0,7 0,0 0,2 0,5 -0,1 -0,3

Kapitaallasten als % totale kosten V 22,0 21,2 20,8 20,0 20,2 19,7 19,4 19,6 19,7

Eigenvermogen V 23,1 22,9 23,1 24,0 24,1 24,5 25,2 25,2 25,1

Belastingen Lastendruk (%) 2,3 2,2 2,5 2,3 2,1 2,1 2,0 2,3 2,3 2,5

Watersysteemtaak (%) 2,1 1,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,5

Zuiveringstaak (%) 2,4 3,5 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5

Wegentaak (%) 3,2 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0
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Tabel 8 Financiële positie bij afbouw van de tariefegalisatiereserves 

 

Wat opvalt, is dat de gemiddelde belastingdruk bij een kostendekkend tarief over de gehele 

periode 2022-2030 nauwelijks hoger is dan bij de afbouw van de tariefegalisatiereserve. De 

burger heeft vooral voordeel in het begin van de periode, later wordt het voordeel weer teniet 

gedaan doordat de kosten stijgen omdat een extra lening(en) moet worden aangetrokken. Uit 

de tabel blijkt ook dat bij het afbouwen van de reserve de schuldpositie verslechtert. Door het 

financieren van de tekorten uit de tariefegalisatiereserves zijn deze afgebouwd en daardoor 

ontbreekt de mogelijkheid tariefschommelingen op te vangen. De schuld groeit vanaf 2017 van 

circa € 82 miljoen naar circa € 100 miljoen in 2030. 

 

 
Figuur 9 Ontwikkeling verloop van de tariefegalisatiereserve 

 

Financiële positie hoogheemraadschap bij een economische schok 

In het rekenmodel is het mogelijk om scenario’s te berekenen. Op basis van mogelijke risico’s, 

zoals rentestijging en extra investeringsuitgaven in geval van niet voorziene opgave 

(klimaatopgave), is een aantal scenario’s uitgewerkt. Op verzoek van de organisatie is een 

zesde scenario opgenomen met een structurele stijging van de investeringsuitgaven vanaf 

2027. Het is belangrijk de uitgangspunten goed te definiëren. Voor dit onderzoek zijn de 

volgende uitgangspunten per scenario gedefinieerd: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aspect Kengetal Periode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Taakuitoefening Netto investeringsuitgaven 23,1 21,4 25,6 18,0 29,2 20,0 20,0 20,0 20,0

Netto schuldratio (%) X 90,8% 91,6% 92,6% 93,1% 94,0% 94,6% 95,1% 95,7% 96,3%

EMU-saldo V -7,7 -6,1 -10,8 -3,4 -14,6 -5,4 -5,3 -5,6 -5,6

Financiele positie Netto-schuldquote V 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Saldo baten/lasten voor bestemming X -2,3 -1,9 -2,1 -1,6 -2,1 -1,8 -1,3 -1,8 -2,2

Kapitaallasten als % totale kosten V 22 21 21 20 20 20 20 20 20

Eigenvermogen X 22,2 20,5 18,5 17,1 15,2 13,6 12,4 10,8 8,8

Belastingen Lastendruk (%) 2,1 1,2 1,9 1,7 2,1 2,3 2,3 2,5 2,5 2,5

Watersysteemtaak (%) 1,9 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Zuiveringstaak (%) 2,3 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5

Wegentaak (%) 2,6 1,0 1,0 2,0 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0

Scenario
Rente            

(2022-2030) Extra investering 

1 5,5% -

2 normale reeks € 20 miljoen 2022 en 2023

3 normale reeks € 40 miljoen 2022 en 2023

4 normale reeks € 60 miljoen 2022 en 2023

5 5,50% € 40 miljoen 2022 en 2023

6 normale reeks  € 35 miljoen 2027 t/m 2030
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Scenario1 

 
Tabel 9 Rente 5,5% vanaf 2022 t/m 2030 

 

 

 
Figuur 10 Ontwikkeling netto- schuldquote en Emu-saldo scenario 1 

 

Bij een rentepercentage van 5,5% vanaf 2022 stijgt de gemiddelde belastingdruk van 2,3% 

naar 2,6% en groeit de schuld vanaf 2017 van circa € 82 miljoen naar circa € 85 miljoen in 

2030. De netto-schuldquote blijft onder de norm. 

 

Scenario 2 

 
Tabel 10 Extra investering van € 20 miljoen in 2022 en 2023 

Aspect Kengetal Periode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Taakuitoefening Netto investeringsuitgaven 23,1 21,4 25,6 18,0 29,2 20,0 20,0 20,0 20,0

Netto schuldratio (%) V 90,5 90,9 91,1 90,9 91,3 91,4 91,5 91,7 92,0

EMU-saldo V -6,9 -4,9 -8,7 -1,3 -12,6 -3,9 -4,1 -4,3 -4,2

Financiele positie Netto-schuldquote V 2,5 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4

Saldo baten/lasten voor bestemming V -1,5 -0,6 -0,1 0,5 -0,2 -0,2 -0,1 -0,5 -0,8

Kapitaallasten als % totale kosten V 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Eigenvermogen V 23,0 22,6 22,6 23,3 23,3 23,2 23,3 23,0 22,4

Belastingen Lastendruk (%) 2,6 2,5 3,1 3,0 2,5 2,5 2,3 2,5 2,8 2,5

Watersysteemtaak (%) 2,4 1,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,5 3,0 2,5

Zuiveringstaak (%) 2,8 4,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Wegentaak (%) 3,4 5,0 5,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 3,0

Aspect Kengetal Periode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Taakuitoefening Netto investeringsuitgaven 43,1 41,4 25,6 18,0 29,2 20,0 20,0 20,0 20,0

Netto schuldratio (%) V 91,2 92,2 92,3 92,1 92,2 92,0 91,9 91,7 91,4

EMU-saldo V -26,3 -23,8 -7,2 0,4 -10,6 -1,6 -1,8 -1,7 -0,9

Financiele positie Netto-schuldquote V 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6

Saldo baten/lasten voor bestemming V -1,3 -1,1 -0,1 0,6 0,2 0,5 0,6 0,5 0,9

Kapitaallasten als % totale kosten V 22 23 23 22 22 21 21 21 21

Eigenvermogen V 23,2 22,3 22,3 23,1 23,5 24,2 25,0 25,7 26,8

Belastingen Lastendruk (%) 2,6 3,0 3,3 3,0 2,1 2,3 2,0 2,0 2,5 3,0

Watersysteemtaak (%) 2,4 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0

Zuiveringstaak (%) 2,7 4,0 3,5 3,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,5 3,0

Wegentaak (%) 3,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,5 2,5 2,5 2,5
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Figuur 11 Ontwikkeling netto- schuldquote en Emu-saldo scenario 2 

 

Bij een extra investering van € 20 miljoen in 2022 en 2023 stijgt de schuld vanaf 2017 van 

circa € 82 miljoen naar circa €107 miljoen in 2030 en de gemiddelde belastingdruk stijgt van 

2,3% naar 2,6%. De netto-schuldquote blijft binnen de norm. 

 

Scenario 3 

Tabel 11 Extra investering van € 40 miljoen in 2022 en 2023 

 

 

 
Figuur 12 Ontwikkeling netto- schuldquote en Emu-saldo scenario 3 

 

Taakuitoefening Netto investeringsuitgaven 63,1 61,4 25,6 18,0 29,2 20,0 20,0 20,0 20,0

Netto schuldratio (%) V 91,5 92,9 93,0 92,8 92,9 92,7 92,5 92,3 92,2

EMU-saldo X -45,2 -42,6 -5,6 1,8 -9,1 0,1 -0,1 -0,1 0,2

Financiele positie Netto-schuldquote X 2,9 3,2 3,1 3,0 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8

Saldo baten/lasten voor bestemming V -0,6 -1,5 -0,2 0,4 0,2 0,5 0,7 0,5 0,4

Kapitaallasten als % totale kosten V 23 24 24 23 23 23 22 22 22

Eigenvermogen V 23,9 22,6 22,6 23,2 23,5 24,2 25,1 25,7 26,3

Belastingen Lastendruk (%) 2,8 4,4 3,6 3,6 1,8 2,4 2,1 2,0 2,5 2,5

Watersysteemtaak (%) 2,6 2,0 4,0 4,0 1,5 2,5 2,0 2,0 2,5 2,5

Zuiveringstaak (%) 2,9 7,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5

Wegentaak (%) 3,8 7,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 2,0 2,0 2,0
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Bij een extra investering van € 40 miljoen in 2022 en 2023 stijgt de schuld vanaf 2017 van 

circa € 82 miljoen naar circa €135 miljoen in 2030. De gemiddelde belastingdruk stijgt van 

2,3% naar 2,8%. De netto-schuldquote komt boven de norm, maar daalt weer richting 2030. 

Het EMU tekort komt boven de (laatst bekende) referentiewaarde in 2022 en 2023. 

 

Scenario 4 

Tabel 12 Extra investering van € 60 miljoen in 2022 en 2023 
 

 

 
Figuur 13 Ontwikkeling netto- schuldquote en Emu-saldo scenario 4 

 

Bij een extra investering van € 60 miljoen in 2022 en 2023 stijgt de schuld vanaf 2017 van € 82 

miljoen naar circa € 160 miljoen in 2030. De gemiddelde belastingdruk stijgt van 2,3% naar 

3,1%. De netto schuldquote komt boven de norm, maar daalt weer richting 2030. Het EMU 

tekort komt boven de (laatst bekende) referentiewaarde in 2022 en 2023. 

 

Scenario 5 

 
Tabel 13 Extra investering van € 40 miljoen in 2022 en 2023 plus rentestijging van 5,5% vanaf 2022 

 

Aspect Kengetal Periode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Taakuitoefening Netto investeringsuitgaven 83,1 81,4 25,6 18,0 29,2 20,0 20,0 20,0 20,0

Netto schuldratio (%) V 92,3 94,3 94,7 94,5 94,5 94,2 93,9 93,4 92,9

EMU-saldo X -65,8 -62,7 -5,4 3,3 -7,2 2,0 1,9 2,4 3,2

Financiele positie Netto-schuldquote X 3,1 3,6 3,5 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 2,9

Saldo baten/lasten voor bestemming V -1,6 -3,2 -1,6 0,3 0,4 0,8 1,1 1,4 1,8

Kapitaallasten als % totale kosten V 23 26 26 25 25 24 24 24 24

Eigenvermogen V 23,0 19,9 18,6 19,0 19,6 20,7 21,9 23,5 25,5

Belastingen Lastendruk (%) 3,1 4,0 4,5 4,0 3,1 2,6 2,0 2,0 2,7 2,7

Watersysteemtaak (%) 2,9 3,0 4,0 4,0 3,0 2,5 2,0 2,0 3,0 2,5

Zuiveringstaak (%) 3,2 5,0 5,0 4,0 3,0 2,5 2,0 2,0 2,5 3,0

Wegentaak (%) 3,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 2,0 2,0 3,0

Aspect Kengetal 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Taakuitoefening Netto investeringsuitgaven 63,1 61,4 25,6 18,0 29,2 20,0 20,0 20,0 20,0

Netto schuldratio (%) V 91,7 93,3 93,8 93,8 93,9 93,9 93,8 93,8 93,7

EMU-saldo X -45,8 -43,5 -7,1 1,2 -9,3 -0,4 -0,7 -0,6 -0,2

Financiele positie Netto-schuldquote X 2,8 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7

Saldo baten/lasten voor bestemming V -1,1 -2,4 -1,7 -0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1

Kapitaallasten als % totale kosten X 24 26 27 26 27 26 26 26 26

Eigenvermogen V 23,4 21,1 19,6 19,6 19,8 20,0 20,3 20,5 20,7

Belastingen Lastendruk (%) 3,3 5,0 5,4 4,0 3,1 3,1 2,0 2,0 2,7 2,5

Watersysteemtaak (%) 3,1 4,0 5,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0

Zuiveringstaak (%) 3,5 6,0 6,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,5 3,0

Wegentaak (%) 4,1 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 2,0 2,0 2,5
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Figuur 14 Ontwikkeling netto- schuldquote en Emu-saldo scenario 5 

 

Bij een extra investering van € 40 miljoen in 2022 en 2023 en een rentepercentage van 5,5% 

vanaf 2022 stijgt de schuld vanaf 2017 van € 82 miljoen naar circa €140 miljoen in 2030. De 

gemiddelde belastingdruk stijgt van 2,3% naar 3,3%. De netto schuldquote komt boven de 

norm, maar daalt weer richting 2030. Het EMU tekort komt boven de (laatst bekende) 

referentiewaarde in 2022 en 2023. Het aandeel van de kapitaallasten ten opzichte van de totale 

kosten groeit en daardoor neemt het beïnvloedbare deel van de begroting af. 

 

Scenario 6 

 
Tabel 14 Jaarlijkse Investering van € 35 miljoen 

 

Bij een investering van € 35 miljoen vanaf 2027 tot en met 2030 stijgt de schuld vanaf 2017 

van € 82 miljoen naar circa € 150 miljoen in 2030. De gemiddelde belastingdruk stijgt van 

2,3% naar 2,8%. De netto schuldquote komt vanaf 2029 boven de norm. 

 

 

Aspect Kengetal Periode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Taakuitoefening Netto investeringsuitgaven 24,1 24,4 29,6 27,0 31,2 35,0 35,0 35,0 35,0

Netto schuldratio (%) V 90,6 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 92,6 93,0 93,2

EMU-saldo V -8,0 -7,8 -12,9 -10,3 -13,9 -17,2 -16,7 -16,5 -15,3

Financiele positie Netto-schuldquote X 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9

Saldo baten/lasten voor bestemming V -1,6 -0,7 -0,5 0,0 -0,2 0,1 0,3 -0,2 0,0

Kapitaallasten als % totale kosten V 22 21 21 21 21 21 21 22 23

Eigenvermogen V 22,9 22,4 22,1 22,3 22,3 22,6 23,1 23,1 23,2

Belastingen Lastendruk (%) 2,8 2,0 2,5 2,3 2,4 3,0 3,0 3,0 3,2 3,8

Watersysteemtaak (%) 2,6 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0

Zuiveringstaak (%) 2,9 3,0 3,0 2,5 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5

Wegentaak (%) 3,6 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,5
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Figuur 15 Ontwikkeling netto- schuldquote en Emu-saldo scenario 6 

 

Samenvattend 

Uit de berekende scenario’s blijkt dat het hoogheemraadschap een tegenslag kan verwerken. 

Soms stijgt de netto-schuldquote boven de norm, maar naar het einde van de periode is het 

hoogheemraadschap in staat de lijn weer terug te krijgen naar de norm. Indien extra veel 

geleend moet worden, voldoet het hoogheemraadschap waarschijnlijk niet aan de 

referentiewaarde die het Rijk (via de Unie van Waterschappen) de waterschappen gaat 

opleggen voor het EMU-saldo. Een rentestijging van 5,5 % is op te vangen door een gemiddelde 

tariefstijging van 0,3%. 

Bij structurele investeringsuitgaven van jaarlijks circa € 35 miljoen komt de netto-schuldquote 

boven de norm. 

 

 
Tabel 15 Samenvatting uitkomsten scenario’s 

  

Aspect Kengetal Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5 Scenario 6

Taakuitoefening Netto investeringsuitgaven - +20 +40 +60 +40 +35

Netto schuldratio V V V V V V

EMU-saldo V X X X X V

Financiele positie Netto-schuldquote V V X X X X

Saldo baten/lasten voor bestemming V V V V V V

Kapitaallasten als % totale kosten V V V V X V

Eigenvermogen V V V V V V

Belastingen Gemiddelde lastendruk 2022-2030 2,6 2,6 2,8 3,1 3,3 2,8

Watersysteemtaak 2,4 2,4 2,6 2,9 3,1 2,6

Zuiveringstaak 2,8 2,7 2,9 3,2 3,5 2,9

Wegentaak 3,4 3,3 3,8 3,8 4,1 3,6
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4 Conclusies en aanbevelingen  

In dit hoofdstuk zijn de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. 

4.1 Conclusies 

Op basis van de benchmark met de andere waterschappen en de uitkomsten van de scenario’s 

komt de rekenkamercommissie tot de conclusie dat de financiën van het hoogheemraadschap 

houdbaar zijn. De schuld blijft beheersbaar, de tariefstijgingen blijven beperkt en binnen de 

huidige kaders. Wel kan tijdelijk de referentiewaarde van het EMU-saldo worden overschreden 

bij een extra investering vanaf € 20 miljoen. 

 

Als onderdeel van dit onderzoek is een rekenmodel (door)ontwikkeld dat de verwachte 

toekomstige financiële positie voor een langere termijn in beeld brengt en de effecten voor de 

tarieven en tariefegalisatiereserves kan berekenen. In het rekenmodel is het mogelijk bij een 

economische schok de negatieve effecten in het rekenmodel te brengen (stresstest). De 

rekenkamercommissie heeft een zestal scenario’s laten doorrekenen en daaruit blijkt dat de 

uitkomsten bruikbare informatie oplevert en bijdraagt aan een zinvolle discussie.  

 

De tariefegalisatiereserves dienen om te grote jaarlijkse tariefschommelingen te voorkomen. 

Het rekenmodel geeft informatie over in welke periode gebruik gemaakt kan worden van de 

tariefegalisatiereserves en wat het effect is op de schuldpositie bij het versterken of afbouwen 

van de reserves. 

 

De omvang en de groei van de schuld is belangrijke maatstaf voor houdbare financiën. Bij een 

hoge schuldenlast is de impact van de renteontwikkeling groot. Er zijn geen normen over de 

hoogte van een schuld. Hoe hoog de schuld mag zijn is een politieke keuze. Echter, de 

verenigde vergadering heeft wel de verantwoordelijkheid de schuld beheersbaar te houden. Met 

behulp van het rekenmodel kan het hoogheemraadschap grip houden op de financiële positie. 

 

Het vergelijken van de schuldpositie met de andere waterschappen maakt een toets op de eigen 

financiële positie mogelijk. De Unie van Waterschappen heeft financiële kengetallen 

samengesteld, die relevant zijn voor waterschappen en stelt elk jaar de financiële gegevens 

beschikbaar zodat een benchmark met andere waterschappen mogelijk is. De 

“Waterschapspiegel” is hiervoor een goed instrument. Belangrijk is dat alle relevante financiële 

kengetallen worden geborgd binnen het hoogheemraadschap. 

 

De schuldenlast kan worden verkleind door op een doordachte wijze de uitgaven te verminderen 

of de tarieven te verhogen om schulden af te lossen of te voorkomen. 

4.2 Aanbevelingen 

1. Het opnemen van relevante kengetallen 

De kengetallen die zijn samengesteld door de Unie van Waterschappen geven een goed beeld 

over de financiële positie van het hoogheemraadschap. In de programmabegroting worden al 

kengetallen opgenomen zoals de netto-schuldquote en het EMU-saldo. De 

rekenkamercommissie stelt voor om alle relevante kengetallen overzichtelijk te presenteren in 

de programmabegroting en te verantwoorden in de jaarrekening en bestuursrapportage.  

 

Het gaat om de volgende kengetallen: 

- Netto investeringsuitgaven 

- Netto-schuldratio 

- Netto-schuldquote 

- EMU-saldo 

- Saldo baten lasten 

- Kapitaallasten in % van de totale kosten 

- Eigenvermogen (w.o. reserves) 
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- Lastendruk 

 

2. Elk jaar de kengetallen vergelijken met andere waterschappen (Waterschapspiegel) 

De Unie van Waterschappen stelt jaarlijks op basis van aangeleverde gegevens van de 

waterschappen de “waterschapspiegel” op. De financiële positie van het hoogheemraadschap 

kan nu jaarlijks worden vergeleken met de andere waterschappen. Deze informatie geeft een 

beeld van de financiële positie. De rekenkamercommissie stelt voor het rapportagemoment in te 

bedden in de planning en control cyclus. 

 

3. Verstrekken van informatie over de financiële positie op langere termijn 

Houdbare financiën is vooruitkijken. Bij de behandeling van de voorjaarsnota is het gewenst 

informatie te verstrekken aan de verenigde vergadering over de financiële positie op de lange 

termijn (eventueel met een uitwerking van een of meerdere relevante scenario’s). 

 

4. Actueel houden rekenmodel 

De rekenkamercommissie stelt voor dat het college met een concreet voorstel komt hoe het 

rekenmodel actueel wordt gehouden. Onder actueel houden verstaat de rekenkamercommissie 

elk jaar de resultaten uit de jaarrekening, voorjaarsnota en programmabegroting te verwerken 

in het rekenmodel. In dit onderzoek is uitgegaan van de gegevens uit de programmabegroting 

2018. 
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5 Bestuurlijke reactie 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden (college) heeft bij brief van 9 mei 2018 

gereageerd op het onderzoek. De reactie van het college is in bijlage 6 opgenomen.  

 

6 Nawoord 

De aanbevelingen worden door het college overgenomen, met uitzondering van de vergelijking 

elk jaar van de kengetallen met andere waterschappen. De opname van de kengetallen van de 

andere waterschappen wordt te arbeidsintensief beschouwd in relatie tot de meerwaarde die dit 

kan hebben. De RKC begrijpt de problematiek om deze vergelijking jaarlijks met alle 

waterschappen uit te voeren. Niettemin stelt de RKC voor om te starten met de kengetallen te 

vergelijken van de omliggende waterschappen (Rijnland, Delfland, Hollandse Delta) of te richten 

op bepaalde indicatoren of kengetallen. 
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Bijlage 1. Netto schuldquote 

Bij houdbare financiën draait het om de schuldpositie. Dat roept de vraag op wat houdbare 

schuld is. Vanuit het Groei en stabiliteitspact van de EU mogen lidstaten een maximale schuld 

hebben van 60% van het bruto binnenlands product (BBP) en een maximaal begrotingstekort 

van 3%. Vertaald naar de voor de overheid beschikbare begroting betekent dit dat een 

houdbare schuld circa 130% van de overheidsinkomsten kan zijn. Gemeenten en provincies 

hanteren deze norm. 

 

De schuldpositie van de waterschappen ligt hoger dan de door andere overheden gehanteerde 

130%. Gemiddeld hebben de waterschappen een schuldpositie van circa 280%. De omvang van 

de schuld verschilt per waterschap maar loopt uiteen van 1,5 tot 4 keer de 

belastingopbrengsten. Deze percentages laten zich overigens niet zonder meer vergelijken, 

omdat de bedrijfsvoering van waterschappen veel kapitaalintensiever is dan die van het Rijk en 

de gemeenten en vanwege specifieke financiële regels zoals eigen belastingheffing, een ander 

kasgeldlimiet en renterisiconorm. De 130% kan dus niet de maatstaf zijn voor waterschappen. 

Toch is het verstandig na te denken over een eigen norm voor een houdbare schuldpositie. 

Belangrijke vraag daarbij is welke risico’s deze schuldpositie met zich meebrengt.  

 

Rente en daarmee rentelasten zijn in de tijd variabel. De afgelopen jaren heeft de trend van 

lage en dalende rentes waterschappen geholpen om de rentelasten te drukken en 

tariefstijgingen te beperken stijgende rente is echter ook denkbaar en brengt risico’s met zich 

mee. Waar dalende rente de afgelopen jaren zorgde voor meevallers die hielpen de 

tariefstijgingen te beperken, zal een denkbare stijgende rente straks zorgen voor tegenvallers 

wanneer leningen opnieuw moeten worden gefinancierd.  

 

Wat een verstandige norm is voor de schuldpositie begint met de discussie. De norm kan hoger 

zijn dan de officieuze norm van 130% die gemeenten en provincies hanteren en ligt ergens 

tussen de 200% en 300%. Een dergelijk norm is een belangrijk richtpunt voor het te voeren 

financieel beleid.  

 

Het hoogheemraadschap heeft voorlopig zichzelf een norm gesteld van 280% voor de houdbare 

schuld. 
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Bijlage 2. Waterschapspiegel 2016 

De gegevens zijn gebaseerd op de ingevulde waterschapsspiegel 2016. Hierbij valt op dat 

Waterschapsbedrijf Limburg niet alle onderdelen heeft ingevuld.  
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Bijlage 3. Vragenlijst EMU-saldo waterschappen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Exploitatiesaldo

Reserves wel in exploitatie- niet in 

Emu-saldo

2 Invloed investeringen

-/- bruto-investeringsuitgaven Niet in exploitatie- wel in EMU-saldo

+ investeringsbijdrage van derden Niet in exploitatie- wel in EMU-saldo

+ verkoop materiële en immateriële activa Niet in exploitatie- wel in EMU-saldo

+ afschrijvingen Wel in exploitatie- niet in EMU-saldo

3 Invloed voorzieningen 

+ toevoegingen aan voorzieningen t.l.v. exploitatie Wel in exploitatie- niet in EMU-saldo

-/- onttrekkingen aan voorzieningen t.b.v. exploitatie Wel in exploitatie- niet in EMU-saldo

-/- betalingen rechtstreeks uit voorzieningen Niet in exploitatie- wel in EMU-saldo

+ eventuele externe vermeerderingen van voorzieningen Niet in exploitatie- wel in EMU-saldo

3 Invloed reserves 

-/- eventuele betalingen rechtstreeks uit reserves Niet in exploitatie- wel in EMU-saldo

+ eventuele externe vermeederingen van reserves Niet in exploitatie- wel in EMU-saldo

4 Deelnemingen en aandelen

-/- boekwinst Wel in exploitatie- niet in EMU-saldo

+ boekwinst Wel in exploitatie- niet in EMU-saldo

EMU-saldo
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Bijlage 4. Weerstandsvermogen 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen houdt in: de mate waarin een organisatie beschikt over buffers om 

risico’s op te vangen. Het weerstandsvermogen geeft de verenigde vergadering als 

kaderstellend en toezichthoudend orgaan belangrijke informatie om vooraf grip te krijgen en 

achteraf controle te houden over de mate en aard van de risicohouding van de organisatie en 

de (gewenste) verhouding tussen de risico’s en de weerstandscapaciteit. Het begrip 

weerstandsvermogen en de bepalende elementen; de beschikbare weerstandscapaciteit en de 

benodigde weerstandscapaciteit, wordt hieronder toegelicht.  

 

Beschikbare weerstandscapaciteit 

De beschikbare weerstandscapaciteit wordt gedefinieerd als: de middelen en mogelijkheden 

waarover het waterschap beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Het 

gaat hier dus om middelen die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de 

exploitatie die onverwacht en substantieel zijn, op te vangen. De beschikbare 

weerstandscapaciteit is aldus de som van de algemene reserves, de bestemmingsreserves en 

de onbenutte belastingcapaciteit.  

 

Algemene reserves  

De algemene reserves van het hoogheemraadschap zijn reserves zonder specifieke bestemming 

en dienen in eerste instantie om eventuele toekomstige financiële tegenvallers van algemene 

aard te kunnen opvangen. De algemene reserves zijn vrij aanwendbaar voor nieuw beleid of om 

tegenvallers in het jaarresultaat op te vangen. De algemene reserves bestaan uit de drie 

zogenaamde bodemreserves, te weten voor de taken systeembeheer, zuiverings-beheer en 

wegenbeheer. Bij een grote calamiteit bieden de bodemreserves een aanvullende buffer 

waarmee de eventuele directe tariefstijgingen gedempt kunnen worden. Er is geen algemene 

bodemreserve voor de veiligheidsrisico’s. De veiligheidsrisico’s voor het hoogheemraadschap 

zijn veelal van een zo grote financiële omvang, gekoppeld aan een bijzonder kleine kans dat dit 

optreedt, dat het weinig doelmatig is om daarvoor reserves te vormen. 

 

Bestemmingsreserves  

De bestemmingsreserves zijn reserves waaraan de verenigde vergadering een bestemming 

heeft gegeven, zonder een daaraan gekoppelde verplichting. De verenigde vergadering kan de 

bestemming van deze reserves wijzigen, zoals voor het opvangen van financiële tegenvallers. 

De bestemmingsreserves bestaan voor het grootste deel uit de tariefegalisatiereserves voor de 

primaire taken en de reserve afkoop erfpacht. De tariefegalisatiereserves dienen om te grote 

jaarlijkse tariefschommelingen te voorkomen. Tariefegalisatiereserves kunnen conform hun 

aard nihil zijn.  

 

Weerstandscapaciteit 

Dit leidt tot het volgende overzicht van de reserves, opgeteld de weerstandscapaciteit van het 

hoogheemraadschap.  
Reserves  x 1.000 euro 

Algemene reserves:  

◦ bodemreserves Systeembeheer   2.500 

◦ bodemreserves Zuiveringsbeheer   2.000 

◦ bodemreserves Wegenbeheer      500 

Bestemmingsreserves:   

◦ tariefegalisatiereserves:   

- watersysteemheffing 10.137 

- zuiveringsheffing 7.846 

- wegenheffing 3.981 

◦ reserve afkoop erfpacht   5.353 

◦ subsidie slibverbrandingsinstallatie   360 

◦ egalisatiereserve cross border lease 56 

Totaal  32.733 

Tabel 16 Reserves hoogheemraadschap per 31 december 2016 
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Onbenutte belastingcapaciteit 

De inkomsten worden grotendeels uit eigen belastingen betrokken en het hoogheemraadschap 

is vrij in het vaststellen van de belastingtarieven. Dit wordt de onbenutte belastingcapaciteit 

genoemd. Daardoor heeft het hoogheemraadschap in theorie een onbeperkt beschikbare 

weerstandscapaciteit en kan deze flexibel op de financiële risico’s worden afgestemd. De hoogte 

hiervan is niet bij wet gemaximeerd.  

 

De onbenutte potentiële inkomsten uit deze belastingen zijn echter lastig te bepalen. Zij hangen 

mede af van de mogelijkheid en bereidheid van de belastingplichtigen om deze heffingen te 

voldoen en het instrumentarium van het hoogheemraadschap om deze te innen.  

Bij het berekenen van deze onbenutte inkomstenbron moet ermee rekening worden gehouden 

dat deze aan beperkingen en veranderingen onderhevig is. Ten eerste kan het waterschap de 

belastingopbrengsten wellicht niet op elk gewenst moment op het gewenste niveau brengen. 

Verder kunnen tarieven vaak gemakkelijker stapsgewijs worden verhoogd dan in één keer. Ook 

kan het zijn dat het waterschap veel verplichtingen is aangegaan, waardoor forse 

tariefverhogingen zijn voorzien en verdere belastingverhoging onmogelijk wordt.  

 

Het hoogheemraadschap heeft de mogelijkheid om relatief eenvoudig middelen aan te trekken, 

vanwege voornoemde mogelijkheid om in de toekomst belasting te heffen. Bij banken, in de 

praktijk vaak de Nederlandse Waterschapsbank (NWB), kan worden geleend en vervolgens 

worden de kapitaalslasten betrokken in de belastingheffing. 

 

Benodigde weerstandscapaciteit  

Ten aanzien van de benodigde weerstandscapaciteit heeft het hoogheemraadschap nog geen 

ervaring met het berekenen van de verwachtingswaarde voor de financiële en de financieel 

gemaakte risico’s en kon het weerstandsvermogen niet worden berekend. Goed uitgevoerd 

risicomanagement voorkomt dat de benodigde weerstandscapaciteit te groot wordt, omdat de 

meeste risico’s zijn herkend en afgedekt met beheersmaatregelen.  

 

Als van alle (rest-)risico’s de financiële consequenties wordt bepaald (schatten, dus erg 

afhankelijk van de beschikbaarheid van informatie) en optellen, ontstaat zeer waarschijnlijk een 

te hoge benodigde weerstandscapaciteit. De berekende waarde – de omvang wordt bepaald 

door de mate van waarschijnlijkheid (kans) en de (gekwantificeerde) impact (op de 

doelstellingen) - is een theoretische, om twee redenen. Ten eerste is het vrijwel zeker dat niet 

alle risico’s zich zullen voordoen, noch tegelijkertijd. Ten tweede zal niet ieder risico zich in de 

volle omvang voordoen.  

 

Het is aan het dagelijks bestuur om – gebaseerd op de geïnventariseerde risico’s - de benodigde 

weerstandscapaciteit te beoordelen ten opzichte van de beschikbare weerstandscapaciteit. 

 

Weerstandsvermogen  

Het weerstandsvermogen van een waterschap is de verhouding tussen de beschikbare 

weerstandscapaciteit (algemene reserves + bestemmingsreserves + onbenutte 

belastingcapaciteit) en de benodigde weerstandscapaciteit volgend uit het risicomanagement 

proces.  

 

Er zijn geen wettelijke voorschriften voor het identificeren en kwantificeren van risico’s 

(benodigde weerstandscapaciteit). Door het toepassen van het risicomanagement proces 

kunnen we beoordelen/ schatten of we als waterschap genoeg middelen hebben om de risico’s 

financieel aan te kunnen. Dit leidt ertoe dat het bestuur van het hoogheemraadschap zelf de 

financiële impact dient te beoordelen van het “risico waarvoor geen maatregelen zijn getroffen 

en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie” van onderdeel b 

van artikel 4.8 van het Waterschapsbesluit. Daarnaast is voor het weerstandsvermogen door 

het Waterschapsbesluit geen norm gesteld; het waterschap is vrij om deze zelf te bepalen. Als 

er genoeg middelen (b)lijken zijn, dan is de beschikbare weerstandscapaciteit groter dan de 

benodigde weerstandscapaciteit en is het weerstandsvermogen groter dan 1. 
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Financieel beleid 

Samengevat bestaat het financieel beleid van het waterschap uit de volgende elementen:  

 

 
 
Figuur 16 Financiële strategie (bron: Deloitte, 2016) 
 

Om redenen hiervoor genoemd is er voor de verenigde vergadering geen aanleiding specifiek 

beleid te bepalen voor het weerstandsvermogen van HHSK en hiervoor een norm te stellen. 

Evenmin is er, gelet op de onbenutte belastingcapaciteit, aanleiding de reserves te verhogen. 

Anderzijds kan de risico-inventarisatie ertoe leiden dat het bestuur kiest voor mitigatie van 

risico’s, waardoor het (benodigde) weerstandsvermogen wordt bijgesteld.  

 

Aangezien het volgens artikel 4.19 van de Waterschapsbesluit verplicht is de 

weerstandscapaciteit jaarlijks te berekenen, is het eenvoudig om ook het weerstandsvermogen 

te bepalen. De waarde van dit kengetal wordt grotendeels bepaald door de onbenutte 

belastingcapaciteit. Daarom wordt deze zogenaamde structurele weerstandscapaciteit bij de 

berekening buiten beschouwing en wordt gericht op de incidentele, want jaarlijks veranderende, 

weerstandscapaciteit.  

 

Het weerstandsvermogen voor het hoogheemraadschap wordt dan de verhouding tussen de 

beschikbare weerstandscapaciteit (algemene reserves + bestemmingsreserves) en de 

benodigde weerstandscapaciteit, berekend en volgend uit het risicomanagement proces. De 

ontwikkeling van dit kengetal is bestuurlijk relevant en kan in het jaarverslag worden vermeld.  

 

Overigens blijkt binnen de waterschappen de grondslag voor het weerstandsvermogen te 

verschillen en is een reële onderlinge vergelijking dus niet mogelijk (Deloitte, 2016).



 

 

Bijlage 5. Rekenmodel 

Financieel model

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Materiele vaste activa Uitgangspunt per 31-12 242.030.829 244.663.094 227.282.948 240.167.627 250.927.360 256.198.499 260.353.213 268.864.524 270.538.803 282.887.630 286.469.124 290.392.445 294.114.892 297.499.593

Investeringsagenda

Bruto investeringsuitgaven HWBP dijkversterkingen 10.043.063 3.541.266 2.953.000 11.978.000 10.078.000 23.000.000 36.178.000 56.478.000 56.000.000 30.205.300 0 0 0 0

Subsidie-inkomsten vanuit het HWBP 1.150.000 785.000 21.926.502 0 0 18.812.000 32.000.000 50.000.000 56.502.500 19.000.000 0 0 0 0

Netto uitgaven HWBP projecten 8.893.063 2.756.266 -18.973.502 11.978.000 10.078.000 4.188.000 4.178.000 6.478.000 -502.500 11.205.300 0 0 0 0

Bruto investering overige projecten 19.178.344 21.927.507 19.829.547 17.572.988 17.212.863 18.893.085 17.192.500 19.100.000 18.500.000 18.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Inkomsten op overige projecten 2.771.491 2.309.061 614.502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto uitgaven overige projecten 16.406.853 19.618.446 19.215.045 17.572.988 17.212.863 18.893.085 17.192.500 19.100.000 18.500.000 18.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Totaal Bruto investeringsuitgaven 29.221.407 25.468.773 22.782.547 29.550.988 27.290.863 41.893.085 53.370.500 75.578.000 74.500.000 48.205.300 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Totale inkomsten op investeringsprojecten (kas) 3.921.491 3.094.061 22.541.004 0 0 18.812.000 32.000.000 50.000.000 56.502.500 19.000.000 0 0 0 0

Totaal Netto investeringsuitgaven 25.299.916 22.374.712 241.543 29.550.988 27.290.863 23.081.085 21.370.500 25.578.000 17.997.500 29.205.300 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Lang lopende schulden 158.733.536 179.662.777 170.575.982 187.225.519 202.675.057 208.257.929 214.915.801 222.249.721 229.683.641 236.817.561 243.151.481 248.885.401 253.819.321 258.019.321

Kort lopende schulden 54.666.467 48.728.717 44.670.066 41.628.908 36.039.803 37.096.587 34.928.541 35.910.589 29.299.890 34.370.500 31.270.315 28.772.749 27.496.876 26.789.890

Vorderingen 15.006.000 15.006.000 15.006.000 15.006.000 15.006.000 15.006.000 15.006.000 15.006.000 15.006.000 15.006.000 15.006.000 15.006.000 15.006.000 15.006.000

Netto schuld 198.394.003 213.385.494 200.240.048 213.848.427 223.708.860 230.348.516 234.838.342 243.154.310 243.977.531 256.182.061 259.415.796 262.652.150 266.310.197 269.803.211

Netto-schuldquote (schuld/belastingopbrengsten) norm: 2,8 2,3 2,4 2,2 2,4 2,4 2,46 2,45 2,48 2,44 2,51 2,49 2,46 2,44 2,41

EMU Saldo realisatie en prognose -13.789.487 -9.508.387 14.719.567 -14.547.412 -10.839.790 -6.804.956 -4.641.126 -8.609.267 -1.105.522 -12.475.830 -3.496.035 -3.490.654 -3.905.347 -3.734.314

Referentiewaarde -14.600.000 -15.500.000 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000

Exploitatie

Rentelasten 6.313.068 5.624.241 5.399.284 5.274.052 5.143.604 5.364.235 5.376.392 5.465.717 5.623.661 5.861.675 6.131.795 6.431.751 7.112.033 7.489.316

Afschrijvingslasten 15.792.505 17.484.572 15.136.248 15.773.271 15.596.837 17.671.946 17.091.786 16.954.689 16.222.221 16.766.473 16.337.506 16.003.679 16.211.553 16.555.299

Personeelslasten 27.523.586 28.237.087 27.710.652 27.600.598 27.834.821 28.530.692 29.243.959 29.975.058 30.724.434 31.492.545 32.279.859 33.086.855 33.914.027 34.761.877

Goederen en diensten 43.622.286 45.471.400 44.458.977 44.430.515 44.606.102 45.721.255 46.864.286 48.035.893 49.236.790 50.467.710 51.729.403 53.022.638 54.348.204 55.706.909

Toevoeging aan voorzieningen 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000

Bijdragen aan derden 1.716.440 1.992.400 1.992.400 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000

HWBP 6.287.067 6.066.000 4.966.000 5.966.000 5.266.000 5.266.000 5.266.000 5.266.000 5.266.000 5.266.000 5.266.000 5.266.000 5.266.000 5.266.000

Totale kosten 101.364.952 104.985.700 99.773.561 101.134.436 100.537.364 104.644.127 105.932.423 107.787.357 109.163.107 111.944.403 113.834.563 115.900.923 118.941.816 121.869.401

Kapitaallasten als % v/d totale kosten (max 25%) 22% 22% 21% 21% 21% 22% 21% 21% 20% 20% 20% 19% 20% 20%

Betalingen rechtstreeks uit voorzieningen 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000

Belastingopbrengsten 85.925.000 88.518.946 89.378.661 90.256.881 91.543.748 93.528.310 95.850.011 98.081.400 100.112.864 102.187.401 104.281.022 106.686.590 109.104.916 111.859.788

Financiële baten 1.119.500 1.024.000 992.100 992.100 992.100 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000

Personele baten 697.180 134.500 134.341 18.000 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Goederen & Diensten derden 2.731.001 3.244.833 2.752.158 2.666.242 2.672.159 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000

Bijdragen van derden 1.572.560 2.565.660 1.388.940 1.251.020 1.147.960 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Interne verrekeningen 5.037.635 4.879.513 4.952.223 5.180.498 5.017.633 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Overige baten exclusief interne verrekeningen 6.120.241 6.968.993 5.267.539 4.927.362 4.830.219 4.720.000 4.720.000 4.720.000 4.720.000 4.720.000 4.720.000 4.720.000 4.720.000 4.720.000

Totale opbrengsten 97.082.876 100.367.452 99.598.423 100.364.741 101.391.600 103.248.310 105.570.011 107.801.400 109.832.864 111.907.401 114.001.022 116.406.590 118.824.916 121.579.788

Te dekken kosten 90.207.076 93.137.194 89.553.799 91.026.576 90.689.512 94.924.127 96.212.423 98.067.357 99.443.107 102.224.403 104.114.563 106.180.923 109.221.816 112.149.401

Aandeel Watersysteemtaak 52,3% 52,5% 51,0% 51,0% 50,6% 51,5% 51,5% 51,5% 51,5% 51,5% 51,5% 51,5% 51,5% 51,5%

Aandeel Zuiveringstaak 43,0% 42,7% 43,9% 43,9% 44,3% 43,6% 43,6% 43,6% 43,6% 43,6% 43,6% 43,6% 43,6% 43,6%

aandeel Wegentaak 4,7% 4,8% 5,1% 5,1% 5,1% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Kosten per taak

Watersysteemtaak 47.195.860 48.941.240 45.637.737 46.445.829 45.874.432 48.016.472 49.537.220 50.492.276 51.200.613 52.632.629 53.605.822 54.669.736 56.235.411 57.742.747

Zuiveringstaak 38.769.562 39.765.469 39.355.618 39.950.503 40.164.475 42.039.897 41.909.566 42.717.564 43.316.833 44.528.349 45.351.692 46.251.786 47.576.381 48.851.620

Wegentaak 4.241.644 4.430.495 4.560.440 4.630.245 4.650.605 4.867.758 4.765.637 4.857.516 4.925.660 5.063.425 5.157.049 5.259.401 5.410.024 5.555.034

Benodigd uit tarieven 90.207.066 93.137.204 89.553.795 91.026.576 90.689.512 94.924.127 96.212.423 98.067.357 99.443.107 102.224.403 104.114.563 106.180.923 109.221.816 112.149.401

Opbrengsten per taak:

Watersysteemtaak 43.855.000 45.170.650 46.074.063 46.995.544 47.935.455 48.414.810 49.383.106 50.617.684 51.630.037 52.662.638 53.715.891 55.058.788 56.159.964 57.563.963

Zuiveringstaak 37.610.783 38.978.687 38.978.687 38.978.687 39.368.374 40.746.267 41.968.655 42.808.028 43.664.189 44.537.473 45.428.222 46.336.786 47.495.206 48.682.586

Wegentaak 4.459.000 4.369.820 4.326.122 4.282.861 4.240.032 4.367.233 4.498.250 4.655.689 4.818.638 4.987.290 5.136.909 5.291.016 5.449.747 5.613.239

Opbrengsten uit tarieven 85.924.783 88.519.157 89.378.872 90.257.092 91.543.861 93.528.310 95.850.011 98.081.400 100.112.864 102.187.401 104.281.022 106.686.590 109.104.916 111.859.788

Exploitatieresultaat (tariefverschil) -4.282.283 -4.618.047 -174.923 -769.484 854.349 -1.395.817 -362.412 14.044 669.757 -37.003 166.459 505.667 -116.900 -289.613

Resultaat voor bestemming (saldo lasten-/- baten) -4.282.076 -4.618.247 -175.138 -769.695 854.236 -1.395.817 -362.412 14.044 669.757 -37.003 166.459 505.667 -116.900 -289.613

Bestemmingsreserve watersysteem 93.000 93.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000

Bestemming reserve zuiveren 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000

Exploitatieresultaat -3.990.076 -4.326.247 110.862 -483.695 1.140.236 -1.109.817 -76.412 300.044 955.757 248.997 452.459 791.667 169.100 -3.613

Tariefegalisatiereserves (stand 31/12 na bestemming) 208 -200 -215 -211 -113

Watersysteemtaak 6.900.677 3.235.000 3.776.000 4.431.000 6.597.000 7.082.338 7.015.223 7.227.631 7.744.054 7.861.063 8.058.132 8.534.184 8.545.736 8.453.952

Zuiveringstaak 6.887.493 6.299.000 6.121.000 5.348.000 4.751.000 3.656.370 3.914.459 4.203.923 4.750.279 4.958.403 5.233.933 5.517.933 5.635.758 5.665.724

Wegentaak 4.197.356 4.136.000 3.902.000 3.555.000 3.144.000 2.643.475 2.376.088 2.174.261 2.067.238 1.991.103 1.970.963 2.002.578 2.042.301 2.100.505

Totale bestemmingsreserve 17.985.526 13.670.000 13.799.000 13.334.000 14.492.000 13.382.183 13.305.771 13.605.814 14.561.572 14.810.569 15.263.028 16.054.695 16.223.795 16.220.182

Tarieven 4,0% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,0% 2,0% 2,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,5% 2,0% 2,5%

Watersysteemtaak 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-6,0% -2,0% 0,0% 0,0% 1,0% 3,5% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,5% 2,5%

Zuiveringstaak 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,00% -2,00% -1,00% -1,00% -1,00% 3,00% 3,00% 3,50% 3,50% 3,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Wegentaak 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

PB 2018 en meerjarenraming Meerjaren beeld
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Rekenkamercommissie HHSK 

T.a.v. Piet Boesberg 

Postbus 4059 

3006 AB ROTTERDAM 

 
Datum 9 mei 2018 Onderwerp reactie rekenkamercommissie 

brief Houdbare financiën  

Ons kenmerk 2018.03994 Bijlagen  

Contactpersoon K. Meerhof   

Doorkiesnummer +31104537473 Uw kenmerk  

E-mail k.meerhof@hhsk.nl Uw e-mail  

 

 

Geachte leden van de rekenkamercommissie, 

 

Met genoegen hebben wij uw onderzoek naar de financiële positie van het hoogheemraadschap 

gelezen. De aanleiding voor het onderzoek was de bezorgdheid van de verenigde vergadering 

of het hoogheemraadschap in staat is om bij economisch slecht weer de noodzakelijke 

investeringen te kunnen blijven doen zonder dat de tarieven buitensporig moeten stijgen. Het 

doel van het onderzoek "houdbare financiën" is op hoofdlijnen een beeld te schetsen van de 

financiële positie van het hoogheemraadschap en hoe houdbaar de financiën zijn, ook in tijden 

van tegenspoed over een langere termijn. In de huidige snel veranderende wereld waarin 

ontwikkelingen en innovaties elkaar in hoog tempo opvolgen, is het continu goed in beeld 

hebben van de financiële positie van het hoogheemraadschap van groot belang. Daarom is uw 

centrale onderzoeksvraag, kunnen de effecten op de exploitatiebegroting, de tarieven en 

tariefegalisatiereserve inzichtelijk worden gemaakt over een langere termijn en bij 

verschillende scenario's, buitengewoon relevant. Wij complimenteren u met het gedegen 

uitvoeren van het onderzoek en het uitgebreide goed leesbare onderzoeksrapport.  

 

Uit de conclusie van uw onderzoek blijkt dat de financiën van het hoogheemraadschap 

houdbaar zijn. De schuld blijft beheersbaar, de tariefstijgingen blijven beperkt en binnen de 

huidige kaders. Wel kan tijdelijk de referentiewaarde van het EMU-saldo worden overschreden 

bij een extra investering vanaf € 20 miljoen. Om ook in de toekomst de houdbaarheid van de 

financiën van het hoogheemraadschap in beeld te houden doet u een aantal aanbevelingen te 

weten: 

 

1. Het opnemen van relevante kengetallen; 

2. Elk jaar de kengetallen vergelijken met andere waterschappen (Waterschapspiegel); 

3. Verstrekken van informatie over de financiële positie op langere termijn; 

4. Actueel houden rekenmodel. 

 

Ad 1 

Het gaat om de volgende kengetallen: 

- Netto investeringsuitgaven 

- Netto-schuldratio 

- Netto-schuldquote 

- EMU-saldo 

- Saldo baten lasten 
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- Kapitaallasten in % van de totale kosten 

- Eigenvermogen (w.o. reserves) 

- Lastendruk 

 

Het college zal deze kengetallen presenteren in de Programmabegroting en verantwoorden in 

de Jaarrekening, met ingang van de Programmabegroting 2019. In tegenstelling tot uw 

aanbeveling beperken we de verantwoording tot de Jaarrekening. In de bestuursrapportage 

werken we nog met concept jaarcijfers, daarnaast willen we voorkomen dat de omvang van de 

P&C producten groeit en dat we informatie dubbel rapporteren. 

 

Ad 2 

Het is zinvol om de financiële positie en de prestaties van ons hoogheemraadschap op de 

daarvoor in aanmerking komende onderdelen te vergelijken met enkele waterschappen met 

sterke overeenkomsten. Dit wordt momenteel gedaan op basis van de benchmark rapporten 

van de Waterschapspiegel, Klimaatmonitor en Vensters voor bedrijfsvoering. Hieruit blijkt ook 

dat 1 op 1 cijfers vergelijken lastig is en dat vooral het verhaal achter de cijfers van belang is. 

Ieder waterschap voert een eigen financieel beleid gebaseerd op ambitie en opgaven. De 

financiële kentallen op detailniveau met elkaar vergelijken ten behoeve van onze P&C cyclus 

vraagt kennis van en inzicht in de bedrijfsvoering van de andere waterschappen, welke we niet 

hebben. Het kost veel extra tijd om de financiële kentallen van andere waterschappen in onze 

P&C producten te integreren, waarbij deze kentallen ook meerwaarde bieden aan onze 

producten. Wij zullen daarom deze aanbeveling vanuit de Rekenkamercommissie niet 

overnemen. 

 

Ad 3 

Ook wij vinden het heel zinvol om te beschikken over een goed inzicht in de financiële positie. 

Het is een voorwaarde om goede beleidskeuzes te maken. Dat geldt primair voor het (wettelijk 

verplichte) meerjarig inzicht in de kosten, de baten en de investeringen; daarnaast geldt het 

ook voor het meerjarig inzicht in de financieringsstructuur dat daarvan het resultaat is. De 

meerjarenraming beslaat op dit moment een periode van vier jaar. Voor het financiële 

overzicht op de langere termijn denken wij aan een periode van tien of twaalf jaar.  

 

Wij werken op dit moment aan een verbetering van de kwaliteit van de informatie en het 

voorspellend vermogen. Voor zover er sprake is van alternatieve scenario's, kunnen wij op 

hoofdlijn het effect daarvan doorrekenen op de langere termijn (zoals het effect van een 

rentestijging). Bij de Voorjaarsnota 2018 hebben wij een eerste begin gemaakt met het gebruik 

van een langjarig rekenmodel en wij willen dit in 2019 verder uitbouwen. 

 

Ad 4 

Wij zeggen u toe, dat wij het rekenmodel actueel zullen houden op basis van de Jaarrekening, 

de Voorjaarsnota en de Programmabegroting. Wij zullen de uitkomst tenminste éénmaal per 

jaar aan u voorleggen, te beginnen bij de Voorjaarsnota 2019. 

 

Hoogachtend, 

 

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, 

 

secretaris-directeur, 

 

 
 

 

dijkgraaf, 

 

M.J.H. van Kuijk mr. J.H. Oosters 
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