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2. Voldoende en gezond water

Onderwerp
Aanvullend uitvoeringskrediet Herinrichting Hogepandstermaar en Startenhuistermaar.
Bijlagen
Geen
HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1. aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de herinrichting Hogepandstermaar
en Startenhuistermaar.
2. het krediet aan te vullen met € 157.000 van € 490.000 naar € 647.000.
Inleiding
In het gebied rondom de Hogepandstermaar en de Startenhuistermaar bestaan al geruime tijd
waterhuishoudkundige problemen. Het gebied heeft een beperkte afvoercapaciteit. Dit zorgt voor
een groot verhang (relatieve hoogteverschil) en hoge waterstanden in het noordelijk traject. Vooral
dit laatste heeft oogstderving voor de aanliggende akkerbouwpercelen tot gevolg. Het project
‘Herinrichting Hogepandstermaar en Startenhuistermaar’ voorziet in de oplossing voor deze
problematiek.
De watergangen zijn gebaggerd, er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd en op bepaalde trajecten
zijn de watergangen verbreed en verdiept. De studie ‘Droge Voeten 2050’ laat zien dat deze
maatregelen noodzakelijk zijn om toekomstige (extreme) neerslaghoeveelheden op te kunnen
vangen. Alle werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd en de nazorgfase is gestart. Het gebied is op
dit onderdeel toekomstbestendig en de aanliggende eigenaren zijn tevreden met het resultaat.
Na de uitvoering van de werkzaamheden is gebleken dat bij het aanleggen van de natuurvriendelijke
oevers meer grond vrij is gekomen dan van te voren berekend. Ook zijn er onverwacht ondiep
liggende kabels en leidingen aangetroffen. Het krediet is daarom niet toereikend om het project af te
kunnen ronden.
Beoogd effect
De uitvoeringswerkzaamheden in het kader van de herinrichting Hogepandstermaar en
Startenhuistermaar zijn correct afgehandeld en afgerond.

Argumenten
1.1 De grond die is vrijgekomen bij de aanleg van de natuurvriendelijke oevers moet conform
afspraak vergoed worden.
Bij het verbreden en verdiepen van de watergangen en het aanleggen van de natuurlijke oever komt
grond vrij. Met aanliggende landeigenaren is overeengekomen dat zij deze grond verwerken. Zij
krijgen hiervoor een vergoeding per m3 grond volgens de geldende regelingen. De watergang loopt
erg kronkelend door het landschap, na de werkzaamheden is gebleken dat er veel meer grond vrij is

gekomen dan van tevoren is berekend. De uit te keren vergoedingen zijn hierdoor hoger dan
verwacht.
1.2 Het waterschap kan geen risico lopen met betrekking tot onjuist liggende kabels en leidingen.
De positie van kabels en leidingen wordt pas echt duidelijk als je de grond roert. Tijdens de
verdieping van het Maar is gebleken dat de kabels en leidingen te ondiep liggen. Hier is in de
oorspronkelijke kredietraming geen rekening mee gehouden. Om schade te voorkomen bij
toekomstig beheer en onderhoud moeten deze kabels en leidingen nu op de gewenste diepte gelegd
worden.
Risico’s & Kanttekeningen
1.1 Het aanvullende krediet van € 157.000 is niet voldoende.
Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Er worden geen extra kosten meer verwacht.
1.2 Het waterschap lijdt imagoschade, omdat de aanliggende grondeigenaren alsnog niet tevreden
zijn.
Alle werkzaamheden zijn in overeenstemming met aanliggende grondeigenaren uitgevoerd. De
verbreding en verdieping zorgt voor een verbetering van de wateraanvoer en –afvoer. De eigenaren
zijn tevreden met het projectresultaat.
Financiën
Financiële dekking
In dit voorstel wordt verzocht om aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor uitkering van
vergoeding grondverwerking aan de eigenaren en het dieper leggen van kruisende leidingen.
Er wordt verzocht het krediet aan te vullen naar € 647.000.
Reeds verstrekt krediet (november 2016/jaarplan 2017)
Kosten bruto
€ 200.000,Subsidie
€ 100.000,Kosten netto
€ 100.000,-

€ 200.000,-

Aanvullend krediet (met natuurvriendelijke oevers, oktober 2017)
Kosten bruto
€ 290.000,Subsidie
€ 83.684,Kosten netto
€ 206.684,Totaal krediet
€ 490.000,-

€ 290.000,-

Aanvullend krediet (oktober 2018)
Kosten bruto
€ 157.000,Kosten netto
€ 157.000,Totaal krediet na voorstel
€ 647.000,-

€ 157.000,-

Het krediet wordt in 2018 uitgegeven.
De kapitaallasten die uit het aanvullende krediet in het 1e jaar na activering zullen voortvloeien uit dit
krediet bedragen ca € 10.850,- bij een gemiddelde afschrijvingstermijn van 25 jaar en 3%
omslagrente. Omdat op dit project over de gehele looptijd minder dan 100 uur direct personeel
wordt gerealiseerd worden de uren volgens het financiële beleid niet geactiveerd.
Er is geen rekening gehouden mee gehouden in het jaarplan 2018 ,de kapitaallasten die uit het
aanvullende krediet voortvloeien zullen in het jaarplan 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022
worden opgenomen.

Communicatie
Voorwaarde van de POP 3 subsidie is dat er een informatieplaquette wordt geplaatst in het gebied.
Dit najaar zal dit worden onthuld in bijzijn van het DB lid en betrokkenen van het project.
Uitvoering
De uitvoering van het project heeft plaatsgevonden .In het laatste kwartaal van 2018 vindt nazorg
plaats en wordt het project afgesloten.

