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Onderwerp: 7. Uitvoeren van KRW- en Klimaatmaatregelen Paterswoldsemeer
Vraag 4
Er is sprake van een zogenoemde tenderregeling en projecten die zijn ingediend zullen met elkaar
concurreren tot het budget is uitgeput. => betekent dit dat het (zeer) onzeker is of er überhaupt
geld wordt toegekend? Hoe groot is de kans dat we wat krijgen en hoeveel dan?
Antwoord 4
Er is inderdaad sprake van een tenderregeling. Wij hebben vernomen dat er ca. € 8,5 miljoen euro
beschikbaar is en voor ca. € 9.5 miljoen) aangevraagd. We verwachten dat de ingediende
aanvraag goed scoort. De aanvraag gaat over het volledige bedrag zoals is opgenomen in het ABvoorstel.
Vraag 5
Er komt teveel slib vrij om te kunnen verwerken in de beperkte ruimte voor moeraszones => er
blijkt dus een gerede kans dat er ook slib moet worden afgevoerd, hoeveel is dit volgens deze
berekening en wat gaat dat dan kosten?
Antwoord 5
Bij de realisatie van deze maatregelen is de aanleg van de moeraszones leidend. De hoeveelheid te
baggeren slib en daarmee het oppervlak hangt af van de hoeveelheid slib die toegepast kan
worden in de moeraszones. Uitgangspunt is een gesloten grondbalans en daarmee geen afvoer.
Vraag 6
De raming van het maatregelenpakket is niet nauwkeurig genoeg => hoe nauwkeurig zijn deze
kengetallen dan wel? (Welke afwijking is geconstateerd in het verleden).
Antwoord 6
Voor de raming zijn kengetallen uit de praktijk gehanteerd. De raming is gemaakt op basis van een
schetsontwerp en op basis van vergelijkbare objecten die gerealiseerd zijn. De bandbreedte op de
raming is plus minus 30%. Hoe nauwkeuriger het ontwerp, hoe nauwkeuriger de raming. De
raming wordt in de loop der tijd bijgesteld.
Vraag 7
Aan de subsidietechnische voorwaarden kan mogelijk niet worden voldaan => hoe
voorkom je dat dit gebeurt en wat gebeurt er als het eerst wel in orde lijkt te zijn
maar daarna klopt de planning niet en blijkt dat er toch niet aan de voorwaarden
is voldaan?
Antwoord 7
Het gaat hierbij om uitloop van werkzaamheden of financiën. In de projectbeheersing worden
beheersmaatregelen om dit risico zoveel mogelijk te beperken. Zo is er al een half jaar extra tijd
opgenomen voor eventuele uitloop. Indien dit risico zich voordoet door bv uitloop van planning,
vragen wij uitstel aan bij de subsidieverstrekker. Bij het niet honoreren van dit verzoek kan het
betekenen dat een klein deel niet subsidiabel is.

