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2. Voldoende en gezond water

Onderwerp
Kredietaanvraag aanleg natuurvriendelijke oevers
Bijlagen
Kaart met KRW waterlichamen met opgave natuurvriendelijke oevers.
HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1. 1
.
2.
3.

vervolg krediet van € 959.533,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van
natuurvriendelijke oevers in de periode 2020-2021
hiervoor een POP 3 subsidie aanvraag in te dienen
garant te staan voor 50% cofinanciering van de te maken subsidiabele kosten

Inleiding
In de AB-vergadering van 28 november 2018 is het jaarplan behandeld. Tijdens de behandeling van
het jaarplan heeft u een nadere toelichting gevraagd op de investeringen voor de aanleg van
natuurvriendelijke oevers. In de afgelopen jaren heeft het waterschap gewerkt aan de aanleg van
deze oevers. Voor de periode 2020-2021 is vervolg krediet benodigd om deze werkzaamheden voort
te zetten.
De Europese Kaderrichtlijn Water(KRW) schrijft voor dat in 2027 voor alle oppervlaktewateren een
goede chemische en ecologische toestand moet zijn gerealiseerd. 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. Dit pakket bestaat uit maatregelen die nodig
zijn voor het behalen van de KRW-doelen. Een van deze maatregelen is de aanleg van
natuurvriendelijke oevers (nvo’s). Binnen deze planperiode is al 11 km aan natuurvriendelijke oever
aangelegd. Op bijgevoegde kaart de locaties waar de nvo’s in Groningen aangelegd kunnen worden.

Beoogd effect
Het behalen van de gestelde KRW-doelen voor oppervlaktewater in 2027.
Zoveel mogelijk projecten in cofinanciering uitvoeren.

Argumenten
1.1
De aanleg van natuurvriendelijke oevers is conform eerdere besluitvorming.
Vanaf 2012 wordt hard gewerkt aan de verbetering van de ecologische toestand van de KRWwaterlichamen. Voorzetting van het project past binnen ingezet beleid en de kosten hiervoor zijn
reeds opgenomen in het jaarplan 2019 met een doorkijk naar de jaren 2020-2022.

1.2
De aanleg van natuurvriendelijke oevers draagt bij aan het behalen van de KRW-doelen
Noorderzijlvest geeft in het waterbeheerprogramma 2016-2021 aan de ecologische toestand te
willen verbeteren door oevers natuurvriendelijker in te richten. Dit is een van de onderdelen van het
KRW-maatregelenpakket. Natuurvriendelijke oevers zorgen voor meer oevervegetatie, paai- en
opgroeimogelijkheden voor vis, gevarieerder habitat voor macrofauna en voor meer biodiversiteit.
Daarnaast zorgt een breder talud voor minder afspoeling van nutriënten.
1.3
Waar mogelijk wordt werk met werk gemaakt
Projecten worden zoveel mogelijk gecombineerd. Een voorbeeld is de aanleg van natuurvriendelijke
oevers bij het verleggen van het Oostpolderbermkanaal in het dijkstersterkingsproject. Dit levert een
directe kostenbesparing op.
2.1
Er kan POP 3 subsidie worden aangevraagd voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers
Voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in Groningen ligt een POP 3 aanvraag gereed voor
indienen, hiermee kan 50% van de subsidiabele kosten worden gedekt.
3.1
Waterschap Noorderzijlvest staat zelf garant voor een deel van de kosten
Het is beleid van het waterschap om zoveel mogelijk projecten in cofinanciering uit te voeren.
Bij subsidiering uit POP 3 wordt het waterschap gevraagd garant te staan voor 50% van het te
besteden bedrag.
Risico’s & Kanttekeningen
1.1
Medewerking van boeren en terreinbeheerders is essentieel
Grondverwerving voor de aanleg van de nvo’s is benodigd. Het blijft een uitdaging om voldoende
geschikte locaties te vinden. Inzet van Groenblauwe Diensten blijkt een hierbij een zeer geschikt
middel te zijn.
2.1
Kans op verkrijgen POP-3 subsidie
Tot 15 februari is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor POP-3 Groningen. De aanvraag dient
dus voor deze datum te zijn ingediend. Indienen van de subsidieaanvraag biedt nog geen garantie
voor het daadwerkelijk verkrijgen van de subsidie. Het totale beschikbare POP3 budget in deze
openstelling is € 1.900.000 euro EU subsidie. Alleen al met de aanvragen van Noorderzijlvest zal dit
budget worden overschreden.
3.1
Het waterschap dient bij de aanvraag zelf garant te staan voor 50% cofinanciering.
Een garantstelling van een nationale overheid is een formele voorwaarde voor een ontvankelijke
subsidie aanvraag.
Financiën
In dit voorstel wordt verzocht om een krediet ter hoogte van € 959.533,- voor de aanleg van
natuurvriendelijke oevers 2020-2021. Het gevraagde krediet is als volgt samengesteld:
• Kosten derden:
€ 847.533,• Te activeren uren:
€ 103.500,• Te activeren rente:
€
8.500,• Totale kosten bruto:
€ 959.533,-

Reeds verstrekt krediet aanleg Natuurvriendelijke oevers (incl. toevoeging uit exploitatie)
(AB besluit d.d. 12 september 2012, AB besluit d.d. 2 december 2015).
Kosten bruto
€ 3.420.000,Subsidie
€ 1.100.000,Kosten netto
€ 2.320.000,-

Vervolg krediet natuurvriendelijke oevers 2020-2021
Kosten bruto
€ 959.533,Subsidie
€ 480.532,Kosten netto
€ 479.001,Totaal krediet (na voorstel) € 4.379.533,Het vervolg krediet is opgevoerd in het Jaarplan 2019 en de meerjaren doorkijk.
Kapitaalslasten uitvoeringskrediet
Uitgaande van een vervolg krediet van € 959.533,- zullen de hieruit voortvloeiende kapitaallasten
circa € 29.000,- bedragen in het eerste jaar na realisatie. Daarbij wordt rekening gehouden met een
reken rente van 2% en een gemiddelde afschrijvingstermijn van 25 jaar.
Te activeren uren
In dit krediet worden naar schatting 1.500 uur tegen een tarief van € 69,- per uur, in totaal
€ 103.500,- geactiveerd en verspreid over de jaren 2020 en 2021 ingezet.
Bestedingsritme aanleg nvo’s 2020-2021
Het bestedingsritme van het vervolg krediet wordt weergegeven in onderstaande tabel.
aanleg Natuurvriendelijke oevers
uitvoering

2020
€ 310.000,-

2021
€ 537.533,-

Financiële onderbouwing POP aanvraag:
De aangevraagde subsidie van Europa is € 480.532,- onder voorwaarden dat Noorderzijlvest zelf ook
maximaal € 480.532,- financiert. Door akkoord te gaan met de subsidieaanvraag voldoet het
waterschap aan de eisen van de subsidieregeling.
Communicatie
Indien de subsidie daadwerkelijk wordt verkregen is het waterschap gehouden aan een aantal
communicatievoorschriften die in de POP 3 regeling zijn gesteld. Aan al deze voorwaarden wordt
reeds in het huidige POP 3 subsidieproject voldaan.
Een voorbeeld is het vermelden van de bijdrage van de EU bij de uitingen.
Uitvoering
De uitvoering sluit aan op het huidige project. De werkzaamheden worden na toezegging van het
vervolg krediet uitgevoerd in 2020 en 2021.
De aanvraag voor de POP3 subsidie zal na positief besluit van het AB worden ingediend bij de
subsidie verstrekkende instantie.

