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Kredietvoorstel voor uitvoering Deltaprogramma Zoetwater
Bijlagen
1.

Beschrijving zoetwatermaatregelen beheergebied Noorderzijlvest

HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1.

Een krediet van € 406.130,- beschikbaar te stellen voor de driejarige uitvoering van het
Deltaprogramma Zoetwater

Inleiding
Het Deltaprogramma Zoetwater (DPZ) geeft voor een deel invulling aan de in het Waterbeheer
programma (WBP) genoemde maatregelen voor het beheersen van droogtesituaties. Zie hiervoor het
bestuursvoorstel over uitvoering DPZ die d.d. 26 april 2016 in het AB is besproken. Maatregelen uit
het DPZ hebben als doel de veerkracht van het watersysteem te vergroten en zo weinig mogelijk
gebiedsvreemd water te gebruiken, nu en in de toekomst. In Noordelijk, regionaal verband tezamen
met regionale partners, overheden en semi-private partijen is het DPZ in uitvoering sinds 2010.
In bijlage 1 staat een beschrijving van de genoemde maatregelen, en wat het voor het waterschap
oplevert. Naast deze specifieke maatregelen werken we, zoals ook gesteld is in het Waterbeheerplan,
gezamenlijk met de provincies in het kader van het DPZ aan het vormgeven van
waterbeschikbaarheid. Hiermee is de beschikbaarheid van zoetwater in normale en droge situaties
voor gebruikers inzichtelijk. Samen met de provincies Groningen en Drenthe stellen we ook beleid op
voor nieuwe gebruikers. We gebruiken daarvoor de watervraag van Google in de Eemshaven als
case.
Sinds het vorige krediet zijn maatregelen afgerond en nieuwe opgestart of in de pijplijn. Om deze
nieuwe maatregelen in de komende drie jaar te kunnen blijven uitvoeren is nieuw krediet nodig.
Beoogd effect
Dit besluit maakt het mogelijk om te werken aan de doelen verwoord in het waterbeheerprogramma
onder programma Voldoende en Gezond Water: We gebruiken bij watertekorten zo min mogelijk
‘gebiedsvreemd water’, waar dat nodig is alleen zoet water (p.34, WBP2016-2021).
Argumenten
1.1 Op 11 augustus 2015 heeft Noorderzijlvest de Bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen
IJsselmeergebied mede ondertekend.

Met het ondertekenen van de Bestuursovereenkomst heeft Noorderzijlvest de gezamenlijke ambitie
vastgelegd, samen met andere partners binnen de zoetwaterregio IJsselmeergebied, om de
zoetwatervoorziening te optimaliseren en robuuster te maken.
1.2 Met het beschikbaar stellen van dit krediet, komen subsidies beschikbaar.
Het krediet dient als co-financiering voor subsidies. De subsidies zijn noodzakelijk voor het realiseren
van de maatregelen.
1.3 De zoetwatermaatregelen bieden koppelkansen met andere opgaven.
Water vasthouden levert ook een positieve bijdrage aan andere opgaven van het waterschap; zoals
de uitvoering van DV2050 en KRW. De koppelkans wordt eveneens gezocht met de uitvoering van
het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).
De koppelkans met DV2050 en KRW is nadrukkelijk gemaakt binnen het gebiedsproces van het
Zuidelijk Westerkwartier. Deze opgave is opgenomen in de integrale gebiedsopdracht van de
Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier (zie de door het DB op 23 juni 2015 vastgestelde
projectnota).
1.4 Dit besluit leidt op termijn tot een robuust watersysteem.
Op de lange termijn (2050) kunnen wij knelpunten in het waterbeheer, als gevolg van
klimaatverandering, een groter wordende vraag naar zoetwater én bij gelijkblijvend waterbeheer,
niet uitsluiten. In de komende jaren blijven investeren samen met partners in kennisontwikkeling en
bewustwording, resulteert in een robuuster systeem op termijn. De opgedane kennis met de
voorgestelde maatregelen zetten we om naar beleidsregels en handelingsperspectief voor
ingelanden.
De uitrol naar andere gebieden zijn daarbij belangrijke speerpunten. De maatregelen zijn een
evenwichtige afspiegeling van mogelijke problemen in relatie tot zoetwater (inlaat, geen
aanvoermogelijkheden en verzilting) en een evenwichtige verdeling over het beheergebied.
Risico’s & Kanttekeningen
1.1 De toekenning van een deel van de Deltafondssubsidies is nog niet definitief.
Deltafondssubsidie voor maatregel FRESHEM Noord Nederland is kansrijk voor de komende jaren.
Voor Zoet-op-Zout zal de subsidie in eerste instantie alleen uit relatief kleine bedragen bestaan. De
provincie Groningen heeft maatregel Zoet-op Zout wel opgevoerd voor grotere subsidiebedragen
vanuit het Deltafonds, maar die zouden dan pas na 2021 ontvangen worden.
Financiën
In 2016 is reeds krediet verstrekt voor Uitvoering Deltaprogramma Zoetwater. De projecten die met
dit krediet zijn opgestart, lopen in de komende jaren nog door. Bovendien zijn er nieuwe projecten
die in 2019 van start gaan.
Reeds verstrekt krediet (AB besluit d.d. november 2014)

€ 50.000,-

Reeds verstrekt krediet (AB besluit d.d. 26 mei 2016)

€ 240.000,-

Kosten bruto

€ 290.000,-

Subsidie

€ 65.000,-

Kosten netto

€ 225.000,-

Vervolg krediet
Kosten bruto

€ 407.000,-

Subsidie

€ 75.000,-

Kosten netto

€ 332.000,-

Totaal krediet (na voorstel)

€ 697.000,-

De verwachte besteding is € 407.000,- over de periode 2019 t/m 2021. De onderstaande tabel geeft
de verwachte bestedingen op jaarbasis. Verder worden circa 2300 ambtelijke uren aan het project
besteed.
Bestedingsritme
2019

2020

2021

Totaal

204.000

111.000

92.000

407.000

Saldolast en kapitaallast
De verwachte subsidie, behorende bij deze besteding, is € 75.000,- waarvan 27.000 afkomstig is van
het Deltafonds en € 48.000,- van het EU-Interreg programma. De saldolasten zijn daarmee
€ 321.000,-. Op basis van het financieel beleid worden er geen uren en rente geactiveerd. De
kapitaallast die in het eerste jaar na afronding uit het vervolg krediet voortvloeit, is circa € 73.000 bij een omslagrente van 2% en een afschrijvingstermijn van 5 jaar.
Dekking
Dit krediet en de bijbehorende besteding zijn opgenomen in het Jaarplan 2019 inclusief de
meerjarige doorkijk. Bij het vaststellen van het Jaarplan 2019 is echter geen rekening gehouden met
een besteding in 2019. Gezien de voortgang van het project en de beschikbaarheid van subsidies is
toch gekozen om in 2019 verder te gaan. Dit zal na vaststelling van dit krediet verwerkt worden in de
Q1-rapportage en het Jaarplan 2020.
Verder zal een deel van de maatregelen voor de Uitvoering Deltaprogramma Zoetwater aan het AB
worden voorgelegd in het voorstel voor de (her)inrichting van het Zuidelijk Westerkwartier.
Communicatie
De communicatie over de voortgang van de maatregelen kent twee sporen; enerzijds houdt de
ambtelijke werkgroep zoetwaterregio IJsselmeergebied het Bestuurlijke Platform Zoetwater twee
maal per jaar op de hoogte middels voortgangsrapportages. Anderzijds kennen we als waterschap
onze eigen reguliere jaarrapportages (voor- en najaarsrapportages). In een info-AB kreeg het
Algemeen Bestuur in 2018 een nadere toelichting op dit onderwerp en indien gewenst kan dit
nogmaals gedaan worden. Bovendien zal de organisatie, indien relevant, geïnformeerd worden via de
(interne) website.
Uitvoering
Indien het Algemeen Bestuur positief besluit op het voorstel, dan verstrekt het waterschap voor de
individuele maatregelen (volledig of per onderdeel) vervolgens opdrachten aan externe partijen op
basis van offerte aanbiedingen en plan van aanpakken. De benodigde financieringen voor de jaren na
2019, wordt opgenomen in de toekomstige perspectiefnota’s en jaarplannen.

