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VOORSTEL
Het AB besluit: 
1. Te starten met de planuitwerking van het project HWBP Stenendijk Hasselt.
2. Ten behoeve hiervan een krediet beschikbaar te stellen van € 238.000, zijnde de 10% eigen 

bijdrage van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. De resterende 90% (€ 2.146.000) 
worden gesubsidieerd door het HWBP tot een totaal budget voor het project van € 2.384.000. 

SAMENVATTING
Tijdens de Verkenning Stenendijk Hasselt is onderzocht met welk Voorkeuralternatief (VKA) deze 
dijk versterkt kan worden. U heeft dit VKA op 26 mei 2020 vastgesteld. Nu wordt de vervolgfase 
opgestart: de planuitwerking tot de voorbereiding van de realisatie. Het gaat dan om de volgende 
onderdelen: 
• Planuitwerking: van Voorkeursalternatief naar vastgesteld Projectbesluit Projectplan waterwet 

en overige hoofdvergunningen, inclusief benodigde onderzoeken.
• Voorbereiding Realisatie: onderzoeken, uitvoeringsontwerp, conditionerende activiteiten (o.a. 

verleggen kabels en leidingen, minnelijke grondverwerving, inkoop en werkvoorbereiding.

Belangrijkste kenmerk van deze fase is de samenwerking met een ontwerpend aannemer die zijn 
specialistische kennis inbrengt voor een vroegtijdige technische en financiële optimalisatie. 
Het gevraagde budget bedraagt € 238.000 en vormt 10% van het totale subsidiabele kosten. Het 
totale benodigde budget is € 2.384.000 en wordt voor 90% (€ 2.146.000) door het HWBP 
gesubsidieerd. Het management van HWBP heeft het positieve advies van de toetscommissie 
overgenomen en stelt aan de minister voor de subsidiebeschikking te ondertekenen en te 
verstrekken aan Waterschap Drents Overijsselse Delta. Nadat u het resterend benodigde krediet 
beschikbaar heeft gesteld starten de werkzaamheden met de aannemer voor de uitvoering van de 
Planuitwerking.



BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Op 26 mei 2020 heeft u het Voorkeursalternatief (VKA) voor de Stenendijk Hasselt vastgesteld. Op 25 
februari 2020 heeft u een krediet van € 530.000,- beschikbaar gesteld voor de voorfinanciering van de 
voorbereiding en start van de Planuitwerking. Op basis van het VKA is een plan opgesteld voor het 
uitvoeren van de Planuitwerking. Het doel van de Planuitwerking is het opstellen van een 
realisatieontwerp inclusief benodigde vergunningen en toestemmingen. Na de Planuitwerking start de 
realisatie. In dit project betekent dit dat de werkzaamheden direct kunnen starten, de planuitwerking is 
inclusief Realisatieontwerp, maar exclusief het opstellen van een Plan van Aanpak en 
Subsidieaanvraag voor de Realisatie.

 

KADER
Het plan is conform de subsidieregeling van het Hoogwaterbeschermingsprogramma opgesteld, en is 
gereviewd door het begeleidingsteam op de begrippen sober en doelmatig. Stenendijk Hasselt is een 
traject van 1,3 kilometer. Dit is voor een dijkversterking een relatief kort traject. Gezien de specifieke 
eisen voor de bescherming van de historische muur en bebouwing is de investering om hier tot een 
goede oplossing te komen relatief aan de hoge kant ten opzichte van een traditionele oplossing. In het 
licht van de specifieke vraagstelling worden de kosten als reëel beschouwd.
Na realisatie van de beoogde versterkingen zal de dijk naar verwachting tot 2080 bestand zijn tegen 
de mogelijke en te verwachten hoogwaters en storm.

ARGUMENTEN
De dijken langs de Vecht en Zwartewater (noord en zuidzijde) zijn afgekeurd voor waterveiligheid. 
Voor een groot deel als gevolg van gebrek aan voldoende hoogte, piping en stabiliteit. De Stenendijk 
bij Hasselt is hier een onderdeel van. Om de dijken weer voldoende sterk te maken voor de veiligheid 
van het achterland dient de Stenendijk versterkt te worden. De historische dijk is een rijksmonument 
en moet behouden blijven in zijn huidige vorm, maar moet tevens gaan voldoen aan de meest recente 
veiligheidsnormen. In het Voorkeursalternatief is hiervoor een ontwerp gepresenteerd wat in de basis 
bestaat uit het aanbrengen van een constructie in de dijk die de volledige functie voor sterkte van de 
dijk kan overnemen. De historische stenen muur blijft zo behouden, maar verliest zijn functie voor 
waterveiligheid. Tijdens de planuitwerking werken we dit ontwerp uit samen met de aannemer die de 
constructie gaat bouwen.

FINANCIËN
Het budget wat we u vragen beschikbaar te stellen is het netto budget na verlening van de 
beschikking door het HWBP voor de Planuitwerking Stenendijk Hasselt en rekening houdend met het 
door u op 25 februari 2020 verstrekte voorschot. De beschikking is opgenomen als bijlage 1 bij dit 
voorstel. De totale kosten voor de Planuitwerking zijn geraamd op € 2.914.335. In de onderstaande 
tabel ter informatie het verleende voorschot (zie ook onze brief van 10 maart 2020). 



Tabel 1: Kredietaanvraag voorschot Planuitwerking (AB-besluit 25 februari 2020)

(x €1.000) Voorstel Meerjarenraming 2020-2023

Benodigd krediet (bruto) 530 1.000
HWBP subsidie (90%, aan te vragen in oktober) 477 900
Benodigd krediet (netto) 53 100
Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1) 2022 2022

Dit voorschot verrekenen we in de subsidieaanvraag aan het HWBP met het onderstaande 
aangevraagde budget voor de komende planuitwerking van Stenendijk Hasselt:

Tabel 2: Kredietaanvraag vervolg planuitwerking tot start realisatie (voorliggende voorstel)

(x €1.000)
Voorstel budget 
planuitwerking

Meerjarenraming 2020-2023

Benodigd budget (bruto) 2.384 1.000
Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking) 2.146 900
Benodigd aangevraagd krediet (netto) 238 100
Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1) 2022 2022

Kapitaallasten 11 4

Overige exploitatiekosten (-baten) 0 0

Impact exploitatierekening 11 4

Specificatie bruto krediet:

Kostencategorieën Bedrag (x €1.000) Budgethouder

Externe kosten incl. BTW 1429 Projectleider

Interne kosten 1054 Projectleider

Risicoreservering voorzien incl. BTW 309 Opdrachtgever

Risicoreservering onvoorzien incl. BTW 122 Dagelijks Bestuur

Totale kosten incl. BTW 2.914

In onze brief van 10 maart 2020 is ook een doorkijk gegeven naar de verwachtte totale kosten voor de 
Planuitwerking. Tijdens het opstellen van de begroting is gebleken dat we hierin te positief gestemd 
waren, maar naar verwachting zullen de totale kosten voor het hele project nog steeds passen in ook 
in deze brief gepresenteerde bandbreedte van 5 – 10 miljoen euro.

Inmiddels heeft de aannemer de gunning van ons ontvangen en zullen wij na de concretiseringsfase 
medio oktober 2020 overgegaan tot opdrachtverlening. De gegunde aannemer biedt een goede 
oplossing voor de technische en omgevingsrisico’s met een aanneemsom die past binnen de 
kostenberekeningen van het Voorkeursalternatief. De aanbieding omvat een emissieloze bouwplaats 
wat het risico voor de vergunbaarheid aanmerkelijk kleiner maakt.



De totale kosten voor de Verkenning bedroegen € 2.456.000,-. De kosten voor de planuitwerking zijn 
geraamd op € 2.914.335,- Ongeveer 1,4 miljoen euro hiervan zijn de kosten voor de aannemer voor 
het uitwerken van het Voorkeursalternatief naar een realisatieontwerp. De gegunde aannemer heeft 
een vaste prijs aangeleverd voor de planuitwerking én realisatie, zodat we na opdrachtverlening in 
oktober 2020 duidelijkheid hebben over de totale kosten van het project.

De stenenmuur vraagt ook herstel van voegwerk en stenen voor het behoud van dit cultuurhistorisch 
rijksmonument. Inmiddels is duidelijk geworden dat de gecontracteerde aannemer de bedoeling heeft 
om de restauratiewerkzaamheden van de Stenenmuur in de zomer van 2021 uit te voeren. Dit is 
vooraf aan de werkzaamheden voor de versterking. De reden is dat dit beter past in de planning. 
Bovendien zal daarmee de stenenmuur beter bestand zijn tegen trillingen en dergelijke als gevolg van 
de uitvoering van de werkzaamheden. Hiervoor is tevens subsidie ontvangen van de Provincie 
Overijssel. Vooruitlopend op het budget voor de realisatie zal aan het AB in het komende voorjaar een 
voorschotkrediet voor deze werkzaamheden gevraagd worden. Dit zal dan verrekend worden in de 
aanvraag bij het HWBP voor de realisatiesubsidie.
Het versterken van de Stenendijk kan plaatsvinden zonder het uitvoeren van de restauratie, maar dit is 
niet wenselijk.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
Geen.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
Voor de planuitwerking is een uitgebreid risicodossier inclusief beheersmaatregelen opgesteld. De drie 
belangrijkste risico’s na beheersing zijn:

1. Scopewijzigingen vanwege (voorziene) kennisontwikkeling;
Gedurende het project kan het zijn dat de ontwerpkaders/ontwerpnormen/leidraden wijzigen of dat 
er nieuwe inzichten zijn vanuit onze beheerorganisatie. Hierdoor kan een principediscussie 
ontstaan over de nut en noodzaak van het project (draagvlak) of dat men de keuze 
Voorkeursvariant of de uitwerking naar realisatieontwerp heroverweegt. Indien er een gewijzigd 
uitgangspunt komt, dan leidt dit tot mogelijke aanpassing van het ontwerp. Het projectteam heeft 
hier in – en extern goede contacten over. Dit zorgt ervoor dat het VKA robuust is voor kleine 
wijzigingen en dat het team mogelijke wijzigingen van tevoren ziet aan komen. Het risico wordt 
dan ook ingeschat als een kleine kans van optreden, maar de gevolgen kunnen wel groot zijn. 
Majeure wijzigingen met negatieve financiële consequenties buiten de risicoreservering worden 
direct voorgelegd aan het bestuur.

2. Tijdens de planuitwerking blijkt dat de gekozen techniek alsnog onvoldoende waarborg biedt voor 
de stabiliteit van de stenenmuur en de naastgelegen woningen; 
Tijdens de dialoog is dit risico uitgebreid besproken met de aannemers, en de gegunde 
aanbieding is ingevuld in volledig bewustzijn van dit risico. Ook tijdens de gunning hebben we ons 
laten adviseren door een team van experts op de aangeboden technieken. Het blijft een 
kwetsbare omgeving, maar er is een maximaal vertrouwen dat de technische oplossing voldoet.

3. De omgeving krijgt alsnog weerstand tegen de oplossing en bijbehorende realisatiemethode; De 
stakeholders zijn tot nu toe tevreden met de oplossing voor de dijkversterking en de werkwijze van 
het team. In de komende maanden komt er meer duidelijkheid over de werkwijze, de risico’s van 
overlast en de bereikbaarheid van de woningen. Het is niet uit te sluiten dat dit alsnog weerstand 
oproept, want de werkwijze is best ingrijpend tijdens de werkzaamheden. Samen met de 
aannemer worden alle stakeholders 1 op 1 op de hoogte gehouden zodat we maximaal rekening 
kunnen houden met hun wensen, en waar dat niet lukt, we zo goed mogelijk kunnen 
compenseren.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
Het project voeren we uit in nauwe samenwerking met andere overheden, te weten Gemeente 
Zwartewaterland, Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat. Deze overheden komen bij elkaar in een 
Ambtelijke Begeleidingsgroep en een Bestuurlijke Begeleidingsgroep. De ambtelijke 
begeleidingsgroep is aangevuld met Staatsbosbeheer, als eigenaar van het buitendijks liggende  



natuurgebied. Binnen het ontwerpproces zijn concrete participatiemomenten benoemd, afgestemd op 
de productie binnen het technisch ontwerpspoor.

COMMUNICATIE 
Publieksparticipatie maken we concreet door binnen het ontwerpproces specifieke momenten te 
organiseren voor communicatie en participatie. Op deze momenten zetten we een mix aan 
participatiemiddelen in. Zo nemen we de omgeving stapsgewijs mee in het iteratieve ontwerpproces.
De participatiemiddelen zijn:
• Projectwebsite en nieuwsbrieven
• Inloopbijeenkomsten
• Keukentafelgesprekken

VERVOLG / UITVOERING
Na uw besluit zal het plan verder worden uitgewerkt. Inmiddels heeft een voorlopige gunning 
plaatsgevonden aan een aannemer om met ons dit plan verder uit te werken en te realiseren. Na de 
planuitwerking wordt het definitieve resultaat van de Planuitwerking in de vorm van een 
realisatieontwerp voorgelegd aan u en volgt eind 2021 een aanvraag voor het realisatiebudget 
inclusief een aanvraag voor 90% subsidie op de realisatiekosten bij het HWBP.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de waarnemend dijkgraaf,
E. de Kruijk P.A. Zoon


