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Bijlage 13 Verbonden partijen 
 
Waterschap Rivierenland heeft bestuurlijke en financiële belangen in partijen, waaronder gemeenschappelijke 
regelingen en (andere) rechtspersonen. Deze verbonden partijen voeren beleid uit voor het waterschap. Onder 
bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Van 
financieel belang is sprake wanneer het waterschap middelen ter beschikking heeft gesteld en die kwijt is in geval 
van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen 
worden op het waterschap.  
 
Het betreft de volgende verbonden partijen: 

 Gemeenschappelijke regeling Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) 

 Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis 

 Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009 

 Gemeenschappelijke regeling Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard  

 Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 

 Waterschapsbank N.V. (NWB) 
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Naam verbonden partij Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland 
 

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) is een samenwerkingsverband op het gebied van lokale belastingen. BSR zorgt voor het 
heffen en invorderen van gemeentelijke en waterschapsbelastingen en voor de uitvoering van de Wet WOZ en de Wet BAG. BSR 
doet dit voor Avri, Waterschap Rivierenland en de gemeenten Culemborg, IJsselstein, Maasdriel, Montfoort, Tiel, West Betuwe, 
West Maas en Waal en Wijk bij Duurstede. Voor inwoners, bedrijven en instanties heeft de belastingsamenwerking als voordeel dat 
zij één aanslagbiljet ontvangen en met één organisatie te maken hebben. BSR verzorgt de (on)roerend zaakbelasting, 
forensenbelasting, rioolheffing, hondenbelasting, reclamebelasting, BIZ-heffing, afvalstoffenheffing/reinigingsrecht, 
verontreinigingsheffing, zuiveringsheffing, retributie, wegenheffingen en watersysteemheffingen. Ook bepaalt BSR de WOZ-waarde 
(Waardering Onroerende Zaken) van panden voor de gemeentelijke deelnemers en verzorgt zij voor een tweetal gemeenten de 
uitvoering van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen).  

Algemene gegevens 

Ingangsdatum 1 januari 2008 

Rechtsvorm Openbaar lichaam  

Deelnemers Waterschap Rivierenland, Afvalverwijdering Rivierenland, gemeenten Culemborg, Montfoort, 

Maasdriel, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede en IJsselstein. 

Vestigingsplaats  Tiel, Stationsstraat 4-8, 4001 CE  

Overgedragen bevoegdheden Heffing en invordering van de watersysteemheffing, verontreinigingsheffing, 

zuiveringsheffing en wegenheffing. 

Openbaar belang De regeling behartigt belangen op het gebied van de heffing en invordering van belastingen 

en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken waaronder tevens wordt 

begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens 

aan de deelnemers en derden 

Bestuurlijk belang -WSRL draagt voor circa 50% bij aan het totaal van de GR.  

-Stemverhoudingen binnen GR: iedere deelnemer is in het algemeen bestuur 

vertegenwoordigd met één afgevaardigde en heeft één stem; WSRL heeft twee 

afgevaardigden en twee stemmen.  

-Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 personen, waarvan altijd één vanuit WSRL. 

Doelstellingen 

/ontwikkelingen 

BSR is een innovatieve en professionele organisatie met een dienstverlenende houding naar 

haar klanten. BSR heeft als doel het maximaal ontzorgen van haar klanten. BSR is volop in 

beweging, waarbij de focus ligt op performance improvement. BSR doet dit klantgericht, 

kwaliteitsbewust en efficiënt. Hierbij zijn de kern- en streefwaarden resultaatgericht, 

klantgericht, samenwerken en veranderingsbereid. 

Bestuurlijke bevoegdheden: De algemene spelregels en bevoegdheden van de Gemeenschappelijke regeling, als 

Verbonden Partij, zijn gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). 

De kadernota en de ontwerpbegroting vormen voor een Verbonden Partij de basis voor het 

indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting van de Verbonden Partij. 

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland dient jaarlijks een zienswijze in op de 

ontwerpbegroting van de Verbonden Partij. Het wettelijk kader is per Verbonden Partij 

uitgewerkt in de regeling van de betreffende Verbonden Partij. 

(Bestuurlijke) vertegenwoordiging AB: G. den Hartog en H. van ’t Pad 

DB: G. den Hartog 

Ambtelijke contactpersoon B. van Leeuwen 

Financiële gegevens  

Financieel belang Zowel voordelige als nadelige resultaten worden afgerekend op basis van de vastgestelde 

verdeelsleutels. BSR heft en int jaarlijks voor WSRL ca. € 200 mln. aan waterschapbelastingen. 

De bijdrage aan de BSR over 2021 was ca. € 4,0 miljoen. 

Per ultimo, balans FVA (bedragen x € 1 mln.) 

2020 € 0,0 

2021 € 0,0 

Mutatie € 0,0 

Vermogen van de verbonden partij in bedragen (x 1 mln.) 

Per ultimo Eigen vermogen 

2020 € 0,3 

2021 € 0,4 

Risico’s 

Risico profiel o.b.v. nota VP Gemiddeld 

Beschrijving risico’s WSRL - 
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Naam verbonden partij Het Waterschapshuis 
 

Het Waterschapshuis is een openbaar lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen en is gevestigd in Amersfoort. 
Het Waterschapshuis ondersteunt de deelnemende waterschappen met het verbeteren van de informatie- en bedrijfsprocessen 
met als doel de kwaliteit en efficiëntie van de taakuitvoering te bevorderen. Het Waterschapshuis functioneert daarbij als 
ondersteunende organisatie en aankoopcentrale voor de waterschappen. 

Algemene gegevens 

Ingangsdatum 1 juli 2010 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)  

Deelnemers Waterschap Rivierenland en alle overige waterschappen in Nederland  

Vestigingsplaats  Amersfoort (Stationsplein 89, 3818 LE) 

Overgedragen bevoegdheden De bevoegdheden zijn geregeld in artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling Het 
Waterschapshuis.  
“lid 1. Aan het bestuur van HWH worden geen publiekrechtelijke bevoegdheden van de 
deelnemers overgedragen. 
Lid 2. Het bestuur van HWH is bevoegd tot regeling en bestuur ter behartiging van die taken die 
het Waterschapshuis in de regeling zijn opgedragen”. 
 

Openbaar belang Het belang is omschreven in artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling. “De regeling wordt 
getroffen om een expertinstituut en serviceorganisatie voor waterschappen in het leven te 
roepen met als doel het in opdracht van de deelnemende waterschappen en eventuele derden 
realiseren van renderende samenwerking op informatie- en bedrijfsprocessen en daarmee 
behartiging van behoeften van algemeen belang van de watersector”. 

Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit zoveel leden als er waterschappen aan deze regeling 
deelnemen. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en vier andere door en uit het 
algemeen bestuur aan te wijzen leden. Ieder lid heeft 1 stem. 

Doelstellingen 
/ontwikkelingen 

In 2010 is de gemeenschappelijke regeling opgericht, echter de transitie van stichting naar 
Gemeenschappelijke Regeling is pas in november 2013 in gang gezet. 
In 2016 zijn flinke stappen gezet in de vorming van HWH 2.0, waarbij flexibilisering een grote rol 
speelde. Deze is in 2017 zo goed als afgerond. 90% van de mensen die het betrof heeft geen 
aanstelling meer bij HWH. Zij hebben een overstap gemaakt naar de waterschappen of elders.  
In 2018 is HWH 2.0 geëvalueerd en goed ontvangen.  
 
De bijslijping heeft de afgelopen jaren plaatsgevonden middels HWH 3.0. Hierin ligt de nadruk 
op verdere professionalisering, gezien de digitaliseringsuitdagingen waar de waterschappen 
voor staan. Programmasturing is ingevoerd, met aansturing van de gezamenlijke Secretaris 
Directeuren daarop. Hiermee is de slagkracht en het eenduidig doorvoeren van de digitale 
uitdagingen beter geïnstitutionaliseerd.  

Bestuurlijke bevoegdheden: De algemene spelregels en bevoegdheden van de Gemeenschappelijke regeling, als Verbonden 
Partij, zijn gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). 
De kadernota en de ontwerpbegroting vormen voor een Verbonden Partij de basis voor het 
indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting van de Verbonden Partij. 
Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland dient jaarlijks een zienswijze in op de 
ontwerpbegroting van de Verbonden Partij. Het wettelijk kader is per Verbonden Partij 
uitgewerkt in de regeling van de betreffende Verbonden Partij. 

(Bestuurlijke) 
vertegenwoordiging 

Gemeenschappelijke regeling: 
AB: G. den Hartog 
 

Ambtelijke contactpersoon F. de Bree 
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Financiële gegevens  

Financieel belang Het algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling stelt de begroting en de jaarrekening 
van het Waterschapshuis vast. In de gemeenschappelijke regeling staan de spelregels m.b.t. het 
zienswijze/goedkeuringsproces opgenomen.  
In Hoofdstuk 4 van de Gemeenschappelijke regeling wordt ingegaan op de Financiën van het 
Waterschapshuis.  
In artikel 36 wordt de wijze van kostentoerekening uiteengezet. 
De financiële bijdrage aan HWH valt uiteen in twee items: algemeen gezamenlijke 
instandhoudingskosten van HWH (art 36 lid 1) en de bijdrage voor de afzonderlijke projecten 
waar het betreffende waterschap specifiek aan deelneemt o.b.v. een afgesloten 
dienstverleningsovereenkomst (art 36 lid 2).  
 

Per ultimo, balans FVA (bedragen x € 1 mln)   

2020 € 0,0   

2021 € 0,0   

Mutatie € -   

Vermogen van de verbonden partij in bedragen (x 1 mln) 

Per ultimo Eigen vermogen Vreemd vermogen Jaarresultaat 

2021 
(Na resultaatbestemming) 

€ 0,0 € 8,3  (na afrekening met 
deelnemende waterschappen 
en reservering) 

2022 
 

€ n.n.b. € n.n.b. (na afrekening met 
deelnemende waterschappen 
en reservering) 

Risico’s 

Risico profiel o.b.v. nota VP Laag 

Beschrijving risico’s WSRL Het risico dat waterschappen uittreden uit (onderdelen van) programma’s van Het 
Waterschapshuis. Uittreding van waterschappen kan lopende activiteiten in gevaar brengen en 
kan tot kostenstijging voor WSRL en andere waterschappen leiden. Ook het aangaan van fusies 
van waterschappen leidt tot toename in de kosten.  
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Naam verbonden partij Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009 (HVC) 
 

De deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009, zijnde de hoogheemraadschappen van Delfland, van 
Rijnland, van Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht, Waterschap Zuiderzeeland en Waterschap Rivierenland hebben een gezamenlijk aandeel van circa 17% in 
het (gestort) aandelenkapitaal van de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) met een vertegenwoordigde waarde van totaal 
€ 31.043. HVC verwerkt zuiveringsslib voor de deelnemers aan de slibverwerking, die het zuiveringsslib rechtstreeks aan HVC ter 
verwerking aanbieden.  
Waterschap Rivierenland heeft op basis van de overnameovereenkomst tussen HVC en de deelnemers van de slibverwerking een 
risico van maximaal 4% in de verplichtingen van de gemeenschappelijke regeling slibverwerking 2009. De bereidstelling ten aanzien 
van de BEC is niet omgezet in een feitelijke garantstelling. Dit betekent dat de GR per 31 december 2022 garant staat voor €53,7 
miljoen uitstaande geldleningen. 4% van € 53,7 miljoen = € 2,2 miljoen. 
Waterschap Rivierenland staat mede garant voor het rekening courant saldo van rekeningnummer 63.67.60.707 ten name van HVC. 
 

Algemene gegevens 

Ingangsdatum 1 augustus 2010 

Rechtsvorm Openbaar lichaam  

Deelnemers Waterschap Rivierenland, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Rijnland, 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van 
Delfland. Waterschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en 
Waterschap Zuiderzeeland. 

Vestigingsplaats  Rotterdam (secretariaat: Jadestraat 1, 1812 RD Alkmaar) 

Overgedragen bevoegdheden Specifiek is overgedragen de bevoegdheid tot het verlenen van een uitsluitend recht ex 
artikel 17 van het Bao aan HVC 

Openbaar belang De regeling behartigt de belangen van de deelnemende waterschappen op het terrein van 
transport en verwerking van zuiveringsslib 

Bestuurlijk belang Ieder lid vaardigt uit zijn midden een vertegenwoordiger af voor het Algemeen Bestuur. DB 
bestaande uit 3 leden gekozen uit de AB leden.  
  

Doelstellingen 
/ontwikkelingen 

De GR Slibverwerking heeft tot doel de behartiging en coördinatie van de belangen van de 

deelnemende waterschappen met betrekking tot de verwerking van zuiveringsslib en de 

gezamenlijke ontwikkelingen in de afvalwaterketen. De kerntaak van de gemeenschappelijke 

regeling is het gezamenlijk behartigen van het aandeelhouderschap in de NV HVC en het 

afstemmen van de activiteiten die met of door NV HVC ten behoeve van de in de 

gemeenschappelijke regeling deelnemende waterschappen worden uitgevoerd. Hiertoe 

oefent de GR een actief aandeelhouderschap uit, om namens de deelnemende 

waterschappen een nauwe betrokkenheid bij ontwikkelingen en innovatie in afval- en 

slibverwerking te borgen.  

Zeggenschap binnen de NV HVC is niet alleen direct gebonden aan het percentage van het 

aandeelhouderschap in NV HVC, maar vooral aan de manier waarop het aandeelhouderschap 

wordt ingevuld.  

 

Afvalverwerking en biomassaverwerking (waaronder het zuiveringsslib valt) hebben steeds 

meer raakvlakken. De uitvoering van de activiteiten vergt nagenoeg dezelfde disciplines. Door 

deelname in de NV HVC hebben de waterschappen toegang tot kansen ten aanzien van de 

inzet van technologische en organisatorische innovaties als gevolg van de investeringen die 

HVC doet op het gebied van afvalstoffenverwerking en energieopwekking. Met de deelname 

in de NV HVC beogen de waterschappen eveneens invulling te geven aan de ambitie voor 

invulling van de duurzaamheidsvraag.  

Bestuurlijke bevoegdheden: De algemene spelregels en bevoegdheden van de Gemeenschappelijke regeling, als 
Verbonden Partij, zijn gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). 
De kadernota en de ontwerpbegroting vormen voor een Verbonden Partij de basis voor het 
indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting van de Verbonden Partij. 
Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland dient jaarlijks een zienswijze in op de 
ontwerpbegroting van de Verbonden Partij. Het wettelijk kader is per Verbonden Partij 
uitgewerkt in de regeling van de betreffende Verbonden Partij. 

(Bestuurlijke) vertegenwoordiging AB: H. van ’t Pad  
DB: geen 

Ambtelijke contactpersoon Koen Claassen  
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Financiële gegevens 

Financieel belang WSRL heeft geen aandelen in de GR Slibverwerking 2009 maar is wel voor 4% lid. De GR 
Slibverwerking 2009 heeft 683 aandelen B in de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC). 

Per ultimo, balans FVA (bedragen x € 1 mln)   

2021 € 0,0   

2022   n.n.b.   

Mutatie € -   

Vermogen van de verbonden partij in bedragen (x 1 mln) 

Jaarrekening/balans 

Per ultimo Eigen vermogen Vreemd vermogen Jaarresultaat 

2021 € 0,0 € 0,0 € 0,0 

2022   n.n.b.   n.n.b.   n.n.b. 

Risico’s 

Risico profiel o.b.v. nota VP Laag 

Beschrijving risico’s WSRL Waterschap Rivierenland heeft op basis van de overnameovereenkomst tussen HVC en de 
deelnemers van de slibverwerking een risico van maximaal 4% in de verplichtingen van de 
gemeenschappelijke regeling slibverwerking 2009.  De bereidstelling ten aanzien van de BEC 
is niet omgezet in een feitelijke garantstelling. Dit betekent dat de GR per 31 december 2022 
garant staat voor €53,7 miljoen uitstaande geldleningen. 4% van € 53,7 miljoen = € 2,2 
miljoen. Waterschap Rivierenland staat mede garant voor het rekening courant saldo van 
HVC. 
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Naam verbonden partij Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard 

 

Per 4 januari 2011 is het openbaar lichaam Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) opgericht. Deelnemers 

aan deze gemeenschappelijke regeling zijn de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, de provincie Gelderland en Waterschap 

Rivierenland. Het openbaar lichaam krijgt als taak om binnen de voorwaarden van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst, 

uitvoering te geven aan de plannen voor herstructurering van met name de glastuinbouw en paddenstoelenteelt in de 

Bommelerwaard. Waterschap Rivierenland neemt aan de gemeenschappelijke regeling deel als niet risicodragende partner en 

participeert hierin met een bijdrage van € 230.000 (bestemd voor de eerste fase) voor de realisatie van natuurvriendelijke oevers in 

de Bommelerwaard. Voor de tweede fase is een krediet beschikbaar gesteld van € 550.000. Van dit bedrag is in 2015, na afronding 

van de 1e fase, € 300.000 betaalbaar gesteld. Van het resterende bedrag van € 250.000 is in 2017, vanwege een snellere realisatie 

van de NVO-opgave, € 110.000 overgemaakt aan het PHTB. Het resterende deel van € 140.000 zal in de laatste fase betaalbaar 

worden gesteld. De uitvoeringsorganisatie initieert en coördineert de herstructureringswerkzaamheden. De uitvoeringsorganisatie 

zal hierbij een zeker risico lopen, aangezien zij gronden verwerft en investeringen doet in de openbare ruimte, en vervolgens de 

gronden weer moet uitgeven. De partijen zullen, met uitzondering van het waterschap, risicodragend participeren in de 

uitvoeringsorganisatie. De gemeenschappelijke regeling is per 12 oktober 2011 gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op de 

bestuurssamenstelling. Het algemeen bestuur bestaat sindsdien uit acht leden in plaats van vier leden. De stemverhouding wijzigt 

niet. Ook zijn enkele juridisch-technische aanpassingen meegenomen in de wijziging. In 2014 is gewerkt aan een nieuw ontwerp van 

het Provinciaal inpassingsplan. Parallel daarin is een nieuw uitvoeringsconvenant opgesteld waarin nader wordt uitgewerkt hoe 

partijen samenwerken om de doelen van de samenwerkingsovereenkomst uit te voeren. De rol en de risico’s van Waterschap 

Rivierenland blijven onveranderd.  

Het algemeen bestuur van het PHTB heeft op 23 juni 2022 besloten tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling PHTB per 1 

januari 2023.  
 

Algemene gegevens 

Ingangsdatum 4 januari 2011 

Rechtsvorm Openbaar lichaam  

Deelnemers Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland, gemeente Zaltbommel, gemeente Maasdriel  

Vestigingsplaats  Zaltbommel (Hogeweg 11, 5301 LB) 

Overgedragen bevoegdheden Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling beschikt niet over specifiek overgedragen 

(publiekrechtelijke) bevoegdheden, anders dan die waarvoor zij is opgericht 

Openbaar belang Herstructurering van de glastuinbouwgebieden en gebieden voor paddenstoelenteelt in de 

Bommelerwaard 

Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit 8 leden. De vertegenwoordigers van de provincie hebben 

ieder 2 stemmen, de overige vertegenwoordigers hebben ieder 1 stem. Besluiten worden met 

gewone meerderheid van stemmen genomen. Het DB heeft vier leden. De stemverhouding in 

het DB is identiek aan het AB. 

Doelstellingen 

/ontwikkelingen 

Financiële bijdrage aan PHTB bedraagt (maximaal) € 780.000. Hiervoor wordt 7,8 km nvo’s 

aangelegd in KRW waterlichamen. 

Bestuurlijke bevoegdheden: De algemene spelregels en bevoegdheden van de Gemeenschappelijke regeling, als Verbonden 

Partij, zijn gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). 

De kadernota en de ontwerpbegroting vormen voor een Verbonden Partij de basis voor het 

indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting van de Verbonden Partij. 

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland dient jaarlijks een zienswijze in op de 

ontwerpbegroting van de Verbonden Partij. Het wettelijk kader is per Verbonden Partij 

uitgewerkt in de regeling van de betreffende Verbonden Partij. 

(Bestuurlijke) 

vertegenwoordiging 

AB: E. Groenenberg 

DB: M.H.M. Gremmen 

Ambtelijke contactpersoon P. Sollie 

 

  



Verbonden partijen Begroting 2023 Pagina 8 

 

Financiële gegevens 

Financieel belang 1e fase € 230.000,-- (2011) / 2e  fase € 300.000,-- (2015) /eerste deel 3e fase € 110.000,-- 

(2017). Resterende deel € 140.000. 

De bijdrage is gekoppeld aan water gerelateerde doelen, zoals de aanleg van 

natuurvriendelijke oevers 

Per ultimo, balans FVA (bedragen x € 1 mln)   

2020 € 0,0   

2021 € 0,0   

Mutatie  € 0,0   

Vermogen van de verbonden partij in bedragen (x 1 mln) 

Jaarrekening/balans 

Per ultimo Eigen vermogen Vreemd vermogen Jaarresultaat 

2020 € 12,8  € 0,0 € 0,0 

2021 € 11,9 € 0,0 € 0,0 

Risico’s 

Risico profiel o.b.v. nota VP Laag 

Beschrijving risico’s Vanwege de beëindiging van de GR PHTB is een liquiditeitsplan opgesteld. Hierin is het 

voorstel dat al het ter beschikking gestelde geld door het waterschap dat niet is besteed (per 

31-12-2022) terug gaat naar het waterschap. De prognose in september 2022 is dat het 

liquidatiesaldo circa € 214.000 bedraagt. Voor het overige is WSRL geen risicodrager.  
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Naam verbonden partij Gemeenschappelijke Regeling AQUON 2011 
 

Vanaf 1 juli 2011 bestaat er een gemeenschappelijke regeling tussen negen waterschappen (waaronder Waterschap Rivierenland) 
op het gebied van laboratoriumactiviteiten. Deelnemers beogen hiermee te komen tot schaalvergroting welke leidt tot vergroting 
van efficiency, vermindering van de kwetsbaarheid, benutting van de mogelijkheden tot continue kwaliteitsborging en 
kwaliteitsverbetering en versterking van de innovatiekracht. De activiteiten worden uitgevoerd vanuit de vestigingen in Leiden en 
Tiel. 

Algemene gegevens 

Ingangsdatum 1 juli 2011 

Rechtsvorm Openbaar lichaam  

Deelnemers Waterschap Rivierenland, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap 
De Dommel, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland, 
Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

Vestigingsplaats  Tiel (De Blomboogerd 12, 4003 BX) 

Overgedragen bevoegdheden Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling beschikt niet over specifiek overgedragen 
(publiekrechtelijke) bevoegdheden, anders dan die waarvoor zij is opgericht 

Openbaar belang De regeling heeft als doel om op het gebied van laboratoriumactiviteiten te komen tot 
kennisdeling en –ontwikkeling, vergroting van de efficiency, vermindering van de 
kwetsbaarheid, benutting van de mogelijkheden tot continue kwaliteitsborging en 
kwaliteitsverbetering en versterking van de innovatiekracht 

Bestuurlijk belang AB van 9 leden; elke deelnemer heeft een lid in AB. DB bestaat uit voorzitter en 3 leden 
gekozen uit de AB-leden. 

Doelstellingen 
/ontwikkelingen 

De afgelopen jaren heeft AQUON zich ontwikkeld tot full-serviceketenpartner. Hiermee geeft 
AQUON invulling aan bestuurlijke besluitvorming voor een nieuwe governance en strategie.  
In 2018-2019 is een businesscase opgesteld over centralisatie van de laboratoria. Door te 
centraliseren op één locatie kan AQUON optimaal invulling geven aan de vastgestelde 
strategie. Tevens kan AQUON haar werkprocessen efficiënter inrichten. Inmiddels is de grond 
in Houten aangekocht en is de ontwerpfase afgerond. Op 4 juli 2022 heeft het AB van AQUON 
het uitvoeringskrediet toegekend voor de bouw van het nieuwe pand. Conform de initiële 
planning verwacht AQUON het nieuwe pand eind 2024 in gebruik te kunnen nemen. 

Bestuurlijke bevoegdheden: De algemene spelregels en bevoegdheden van de Gemeenschappelijke regeling, als 
Verbonden Partij, zijn gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). 
De kadernota en de ontwerpbegroting vormen voor een Verbonden Partij de basis voor het 
indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting van de Verbonden Partij. 
Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland dient jaarlijks een zienswijze in op de 
ontwerpbegroting van de Verbonden Partij. Het wettelijk kader is per Verbonden Partij 
uitgewerkt in de regeling van de betreffende Verbonden Partij. 

(Bestuurlijke) vertegenwoordiging AB: G. den Hartog 

Ambtelijke contactpersonen Regie: A. Van Kempen/ M. Lucas 

Financiële gegevens 

Financieel belang Het waterschap neemt deel in de gemeenschappelijke regeling AQUON met acht andere 
waterschappen. Het aandeel van WSRL in de netto kosten van 2023 ad € 35,6 mln. bedraagt 
18%, zijnde € 6,4 mln. op basis van de ingediende meetvraag. 

Per ultimo, balans FVA  (bedragen x € 1 mln)   

2021 € 20,8   

2022 n.n.b   

Mutatie n.n.b.   

Vermogen van de verbonden partij in bedragen (x 1 mln) 

Jaarrekening/balans 

Per ultimo Eigen vermogen Vreemd vermogen Jaarresultaat 

2021 € 1,0 € 9,4 € 0,0 

2022 n.n.b. n.n.b. n.n.b. 

Risico’s 

Risico profiel o.b.v. nota VP Laag 

Beschrijving risico’s WSRL AQUON treft de voorbereidingen voor de centralisatie (nieuwbouw van een laboratorium). 
Het risicomanagement is ondergebracht bij het management van het nieuwbouwproject. 
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Naam verbonden partij Nederlandse Waterschapsbank (NWB) 
 

  

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) is meer dan 60 jaar geleden opgericht en is een national promotional bank die als 
doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient met name decentrale overheden 
(waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en 
zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van 
haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als 
significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank. Voor waterschappen is de NWB huisbankier met diensten als 
betalingsverkeer, electronic banking en consultancy. Sleutelwoorden bij de activiteiten van de NWB zijn maatschappelijke relevantie en 
duurzaamheid. Alle aandelen van de NWB zijn in handen van overheden. De NWB financiert haar activiteiten op de internationale geld- 
en kapitaalmarkten. Zij maakt daarbij gebruik van financiële instrumenten als obligaties, medium term notes en commercial paper. De 
bank heeft een zeer sterke vermogenspositie en AAA ratings van Moody's en Standard & Poor’s. Waterschap Rivierenland bezit 7,5% 
van het totale aandelenkapitaal. 

Algemene gegevens 

Ingangsdatum 5 mei 1954 

Rechtsvorm Naamloze vennootschap 

Deelnemers Waterschap Rivierenland en alle overige waterschappen in Nederland 

Vestigingsplaats  Den Haag (Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR) 

Overgedragen 
bevoegdheden 

Geen 

Openbaar belang Als huisbankier van de waterschappen levert de Nederlandse Waterschapsbank diensten op het gebied van 
betalingsverkeer, electronic banking en consultancy. 

Bestuurlijk belang WSRL is voor 7,5% aandeelhouder 

Doelstellingen 
/ontwikkelingen 

In verband met kapitaalseisen onder Bazel III heeft de NWB-bank begin 2011 besloten tot een maximale 

reservering van de nettowinst. Vanwege de destijds aangekondigde minimale eis voor de leverage ratio per 1 

januari 2018 van 3%, is besloten geen dividend uit te keren totdat de bank voldoet aan deze minimum eisen. 

Per 1 januari 2018 was dit het geval waardoor over het jaar 2018 weer een dividenduitkering heeft 

plaatsgevonden. Over het jaar 2019 is een dividend uitgekeerd van € 55 miljoen (waarvan € 4,1 miljoen voor 

WSRL). Over het jaar 2020 is een dividend uitgekeerd van € 45 miljoen (waarvan € 3,4 miljoen voor WSRL). 

Over het jaar 2021 is een dividend uitgekeerd van € 50 miljoen (waarvan €3,7 miljoen voor WSRL) 

 

De nettowinst over het eerste halfjaar 2022 bedraagt € 80 miljoen. De bank koerst op een jaarlijks stabiele 

dividenduitkering tussen de 40% en 60% van de winst. Naar verwachting zal de dividenduitkering voor het 

waterschap jaarlijks circa € 3,2 miljoen bedragen. 

Bestuurlijke 
bevoegdheden: 

De algemene spelregels en bevoegdheden van de Naamloze Vennootschap, als Verbonden Partij, zijn 
gebaseerd op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 
Het wettelijk kader is per Verbonden Partij uitgewerkt in de statuten van de betreffende Verbonden Partij. 

(Bestuurlijke) 
vertegenwoordiging 

AvA: G.den Hartog (p.l.v.)  
RvC: geen 

Ambtelijke 
contactpersoon 

R. van Leeuwen 

Financiële gegevens 

Financieel belang 3.968 aandelen A van € 115, -- per stuk 
437 aandelen B van € 460,-- per stuk 

Per ultimo, balans FVA (bedragen x € 1 mln)   

2020 € 0,5   

2021 € 0,5   

Mutatie € 0,0   

Vermogen van de verbonden partij in bedragen (x 1 mln) 

Jaarrekening/balans 

Per ultimo Eigen vermogen Vreemd vermogen Jaarresultaat 

2021 € 1.902 € 93.791 €  121 

2022 (halfjaarcijfers) 
 

€ 1.932 € 88.777 € 80 

Risico’s 

Risico profiel o.b.v. nota VP Laag 

 


