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2. Voldoende en gezond water

Onderwerp
Kredietaanvraag Natuurlijke inrichting bovenlopen Eelderdiep
Bijlagen
Geen
HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1.

voor het uitvoeren van de KRW-maatregel ‘Natuurlijke inrichting bovenlopen Eelderdiep’
een krediet ter hoogte van €319.000,-- beschikbaar te stellen

Inleiding
Het natuurlijk inrichten van de bovenlopen van het Eelderdiep is een maatregel die Noorderzijlvest in
het kader van de Kaderrichtlijn Water gepland heeft voor de jaren 2019 en 2020 en opgenomen is in
de Kaderbrief 2019-2022. De maatregel is een onderdeel van het project ‘Vissen voor Verbinding’.
Voor dit project heeft Prolander namens de provincie Groningen op 10 juli 2018 bij het Waddenfonds
een subsidieaanvraag ingediend. Op de datum van de indiening was de projectbegroting nog niet
gereed. Deze wordt in de komende maanden afgerond.
Beoogd effect
Een goede ecologische toestand in het KRW-waterlichaam ‘Bovenlopen Eelder- en Peizerdiep’ in
2027 zoals in de KRW-doelen omschreven is.
Argumenten
1.1 Noorderzijlvest heeft zich verplicht om de KRW-maatregel vóór 2022 uit te voeren
Op 16 september 2015 heeft het Algemeen Bestuur van Noorderzijlvest de KRW-factsheets inclusief
het KRW-maatregelenpakket voor de tweede KRW-planperiode (2016-2021) vastgesteld. Dat pakket
omvat maatregelen die nodig zijn voor het behalen van de KRW-doelen. Het natuurlijk inrichten van
de bovenlopen van het Eelderdiep is een van de maatregelen. Met de bestuurlijke vaststelling heeft
Noorderzijlvest zich naar “Brussel” toe verplicht om de maatregel vóór 2022 uit te voeren.
1.2 Het gevraagde krediet is al eerder begroot
Bij het opstellen van het KRW-maatregelenpakket voor de tweede planperiode heeft Noorderzijlvest
de totale kosten voor de maatregel geraamd op circa €300.000,--. Hiermee heeft Noorderzijlvest in
de meerjarenramingen altijd rekening gehouden, evenals in de Kaderbrief 2019-2022.
1.3 Noorderzijlvest handelt transparant
Met het beschikbaar stellen van het krediet kan Noorderzijlvest naar de projectpartners toe
uitsluitsel geven over de financiële bijdrage aan ‘Vissen voor Verbinding’. Bijkomend voordeel is dat
tijdig gestart kan worden met het natuurlijk inrichten van de bovenlopen van het Eelderdiep.

1.4 De bijdragen van derden komen op deze manier vrij
Bij de raming is Noorderzijlvest uitgegaan van een bijdrage door derden, zoals de subsidie van het
Waddenfonds. Met het gevraagde krediet kan Noorderzijlvest de benodigde cofinanciering regelen
en zodoende aanspraak maken op de subsidie.
Risico’s & Kanttekeningen
1.1 Er is een kans dat het Waddenfonds geen subsidie verleent
Het kan zijn dat het project maatregelen omvat die als ‘bestaand beleid’ worden aangemerkt, zoals
voorgenomen KRW-projecten en reguliere monitoring. Het Waddenfonds is hierover echter bij een
eerdere subsidietechnische toets niet gevallen. Noorderzijlvest kan geen aanspraak maken op de
subsidie wanneer de begroting van ‘Vissen voor Verbinding’ niet rondkomt. Vooralsnog lijkt de kans
hierop klein.
Financiën
In dit voorstel wordt verzocht om een krediet ter hoogte van €319.000,-- voor het uitvoeren van de
KRW-maatregel ‘Natuurlijke inrichting bovenlopen Eelderdiep’. Het gevraagde krediet is als volgt
samengesteld:
 Kosten derden:
€300.000,- Te activeren uren:
€ 14.000,- Te activeren rente:
€ 5.000,- Totaal:
€319.000,-Het bedrag voor de kosten naar derden is een raming en wordt vooralsnog voldoende geacht voor de
planvorming en realisatie. Het bedrag voor de te activeren uren gaat uit van 200 uur tegen een tarief
van €69,--. Het bedrag voor de te activeren rente gaat uit van een rentepercentage van 2,25%. In het
jaarplan 2019 wordt met het gevraagde bedrag rekening gehouden.
De Waddenfondssubsidie dekt 65% van de kosten die in het projectplan voor deze maatregel zijn
opgenomen (€300.000,--). Daarmee komen de kosten voor Noorderzijlvest bij toekenning van de
subsidie netto uit op:
 Kosten bruto:
€319.000,- Subsidie:
€195.000,- Kosten netto:
€124.000,-De bestedingsruimte zal als volgt zijn: in 2019 circa €60.000,-- en in 2020 €240.000,--. Uit dit krediet
volgt in het eerste jaar na afronding van het project een kapitaallast van circa €9.000,-- bij een
afschrijvingstermijn van 25 jaar en een gemiddelde omslagrente van 3,0%.
Tevens omvat het projectplan van ‘Vissen voor Verbinding’ een aantal monitoringsmaatregelen dat
Noorderzijlvest reeds geprogrammeerd heeft. Deze worden vanuit de exploitatie bekostigd en
hebben geen effect op de begroting van 2019.
Communicatie
Nadat het Algemeen Bestuur van Noorderzijlvest de voorliggende kredietaanvraag heeft behandeld,
wordt het besluit naar de partners van ‘Vissen voor Verbinding’ gecommuniceerd. Als de begroting
hiervan rond is, wordt aan de projectpartners gevraagd een financiële ondersteuningsverklaring te
tekenen. Wanneer het Waddenfonds een besluit heeft genomen over de subsidietoekenning, dan
wordt het Algemeen Bestuur daarvan via de eigen ambtelijke dienst op de hoogte gesteld.
Uitvoering
Als het Algemeen Bestuur van Noorderzijlvest akkoord gaat met de voorliggende kredietaanvraag,

dan start de ambtelijke dienst van Noorderzijlvest met de voorbereidingen. De maatregel wordt in
2019 en 2020 uitgevoerd.

