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Voorjaars 

rapportage

2020 
in één 
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met de omgeving, 

voor de omgeving 

Alleen samen  
krijgen we corona 

onder controle 

Hoogwater 
bescherming 
Maas: 
waterveiligheid 

Zuiveren en 
waterketen 

Waterkwaliteit 

Klimaatadaptatie 
regionaal systeem 

Het programma verloopt volgens planning, met 
uitzondering van de invordering van belastingen, de 
werkzaamheden voor de blue deal en de invoering 
van de omgevingswet. De aanslagoplegging 2020 
door de BsGW heeft conform planning 
plaatsgevonden. Realisatie is haalbaar voor het 
einde van het jaar of in ieder geval met een 
vertraging van minder dan 6 maanden 

Het Programma Dijkversterkingen Maaswerken ligt 
op schema. De bestuursopdracht door de provincie 
Limburg leidt echter wel tot efficiencyverlies en 
vertraging voor o.a. het afronden van de 
planuitwerkingen Belfeld en Nieuw Bergen en de 
Willem Alexander haven in Roermond. Realisatie is 
haalbaar voor het einde van het jaar of in ieder 
geval met een vertraging van minder dan 6 
maanden. 

De werkzaamheden binnen dit programma liggen op 
schema met uitzondering van de werkzaamheden 
van de stuurgroep waterketen, de uitvoering van de 
stimuleringsregeling afkoppeling private terreinen en 
het in beeld brengen van de toestand van de 
gemeentelijke overstorten. Realisatie is haalbaar 
voor het einde van het jaar of in ieder geval met een 
vertraging van minder dan 6 maanden. 

Crisisbeheersing 

Bestuur en 
organisatie 

Dit programma ligt in 2020 op schema, met 
uitzondering van de aanpak van diffuse emissies van 
derden, het actuele beeld van de toestand van de 
gemeentelijke overstorten, de impuls die we i.v.m. 
het halen van de KRW-doelstellingen aan het 
buitenland, de gemeenten en de landbouw willen 
geven. Realisatie is haalbaar voor het einde van het 
jaar of in ieder geval met een vertraging van minder 
dan 6 maanden. 

Dit programma ligt op schema met uitzondering van 
éen onderdeel van de kwaliteitscriteria VTH, de 
wateroverlastmaatregel in Meerssen, de start van de 
pilots voor subinfiltratie en de actualisatie van het 
droogtebestrijdingsplan. Realisatie is haalbaar voor 
het einde van het jaar of in ieder geval met een 
vertraging van minder dan 6 maanden. 

Het programma verloopt volgens planning. 
Werkzaamheden worden zoveel mogelijk in de lijn 
uitgevoerd. Ingezet is op een verdere 
professionalisering van de crisisorganisatie. 
Realisatie  verwacht volgens begroting. 
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Voor meer informatie zie 
‘Voorjaarsrapportage 2020’ 
https://www.waterschaplimburg.

nl/overons/feiten-

cijfers/begrotingen/begroting-1/ 

Wat heeft het gekost? 
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Programmatotaal Begroting    Realisatie       Prognose     Bijstelling 
Hoogwaterbescherming 2.496.600    1.291.763      1.796.600       -700.000 
Maas: waterveiligheid 
Zuiveren en waterketen     337.000        -37.816          337.000            - 
Waterkwaliteit     900.000       187.090          900.000            - 
Klimaatadaptatie regionaal              13.129.000    1.419.172    13.982.600       853.600 
Systeem 
Crisisbeheersing                                       471.200        290.403          471.200            - 
Bestuur en organisatie                      58.894.700   17.779.824    59.179.300    284.600 
Netto kosten (*)                                 76.228.500   20.930.437   76.666.700    438.200 
(* excl kosten en doorberekende 
kosten en bijdrage aan WBL en BsGW) 
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