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ONDERWERP
Kredietaanvraag werkzaamheden Panjerd - Veeningen
VOORSTEL
Een aanvullende krediet verlenen van € 183.000 voor afronding van de werkzaamheden aan de
waterberging Panjerd-Veeningen.
SAMENVATTING
Waterschap Reest en Wieden heeft langs de Hoogeveensche Vaart tussen Meppel en Hoogeveen de
waterberging Panjerd-Veeningen aangelegd. Deze voormalige zandwinlocatie is nu ingericht voor
gestuurde waterberging. In een situatie dat wateroverlast dreigt, kan het gebied onder water gezet
worden. Er kan ca. 800.000 m3 water worden geborgen. Dit draagt bij aan verlaging van de
waterstand en afvoer in de Hoogeveensche Vaart en de stad Meppel.
De aanleg van de waterberging is grotendeels in 2016 afgerond. De aanleg van het laatste stukje
kade en een doorvoer heeft lang gewacht op overeenstemming met een grondeigenaar. Nu deze
overeenstemming is bereikt kan het werk worden afgerond. Daarvoor is aanvullende krediet nodig.
Doordat er tevens een extra ZON-subsidie aan het project is toegekend, vallen de kapitaalslasten van
deze investering per saldo lager uit dan in de meerjarenbegroting 2018-2021.
BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN
Het algemeen bestuur van waterschap Reest en Wieden heeft een uitvoeringskrediet verleend van
€ 2.770.000. Naar aanleiding van de 2de bestuursrapportage 2017 heeft u op 28 september 2017 het
krediet verhoogd met € 257.000.
In het Klimaat en Energieprogramma van Drenthe is in 2009 een subsidiebedrag van € 580.000
toegekend aan het project waterberging Panjerd-Veeningen.
Bestuurlijk heeft de situatie langere tijd de aandacht gehad in verband met het bereiken van
overeenstemming met de eigenaar van het perceel waarop het laatste stukje kade moet worden
aangelegd. Na de aanvullende kredietverlening kunnen de werkzaamheden geheel worden afgerond
en kan (nadat het nieuwe kade gedeelte is gezet) de berging ingezet worden als waterberging.
OMGEVING EN PARTNERS
Bij de start van deze afrondende werkzaamheden zullen zowel de eigenaar, stichting Het Drentse
Landschap, alsmede de gebruiker (VOF Echten) worden geïnformeerd. Ook de direct aangelegen
bewoners zullen worden geïnformeerd.
Na afronding van deze werkzaamheden kan medio juni 2018 de waterberging officieel in gebruik
worden genomen.
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FINANCIËN
De laatste ramingen laten zien dat de werkzaamheden niet binnen het verleende krediet kunnen
worden uitgevoerd, en dat ook de MOR wordt overschreden. Om deze reden wordt dit voorstel tot
verhoging van het krediet aan u voorgelegd. Zie de specificatie hieronder.

Uitgaven tot 31-12-2017
Uit te voeren werkzaamheden 2018
Dichten kade en aanbrengen doorvoer,
communicatie, infobord, opening en test waterberging
Bouwrente 2018 (6 maanden)
Krediet
MOR 5%

Actuele
kostenramin
g
3.120.998
135.000

Reeds
verleend
krediet
overschrijding

30.000
24.012
3.310.000

3.127.00
0

183.00
0

156.350

Overschrijding MOR
26.650
Het benodigde aanvullende krediet is € 183.000. De extra kapitaallasten hiervan zijn € 10.700 per jaar.
In het dagelijks bestuur is najaar 2017 besloten om de toegekende ZON subsidies 2016 te koppelen
aan o.a. het project waterberging Panjerd - Veeningen voor een bedrag van € 310.500.
Dit betekent een verlaging van de kapitaallasten voor dit project met € 18.000. Per saldo zullen de
kapitaallasten van dit project derhalve dalen met € 7.300 (€10.700 - € 18.000) t.o.v. van de begroting
en zullen vanaf 2019 worden meegenomen in de meerjarenbegroting 2019-2022.
RISICO’S
Zolang het laatste stuk kade niet is aangelegd kan het bergingsgebied van 800.000m3 niet worden
ingezet.
Het niet aanleggen van het gedeelte kade leidt tot niet gewenste imagoschade voor het waterschap.
TOELICHTING
De waterberging (zie afbeelding) is voor het grootste deel in 2016 gerealiseerd.
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De uitzondering is het laatste stukje kade aan de zuidkant van het perceel dat hierboven is aangeduid
met ‘perceel grondeigenaar’. Dit kon niet worden aangelegd omdat er nog geen overeenstemming
was eigenaar van het perceel. Na 2016 zijn de onderhandelingen doorgegaan. Tot voor kort leek het
er niet op dat er overeenstemming zou komen en dat de kade d.m.v. een gedoogplicht gerealiseerd
moest worden. Uiteindelijk hebben we alsnog het hele perceel in eigendom gekregen. Daardoor
kunnen we nu conform het oorspronkelijke plan de werkzaamheden afronden. Des te eerder het
kadegedeelte wordt aangelegd des te sneller de waterberging inzetbaar is.
Ten tijde van de tweede Bestuursrapportage gingen we er nog vanuit dat de gedoogconstructie zou
worden toegepast. In die situatie zou het waterschap geen kosten hebben voor aanschaf van de
grond. Nu alsnog overeenstemming is bereikt over aankoop zijn er wel aanschafkosten en kosten voor
inrichting van een ruilperceel. Daarnaast blijkt dat bij de tweede Bestuursrapportage geen rekening is
gehouden met de bouwrente die (intern) op het project wordt geboekt. Door de lange
eigendomsdiscussie is die bouwrente fors opgelopen. Daarom is nu een verhoging van het krediet
nodig om de berging af te kunnen ronden.
Bij de tweede Bestuursrapportage was ook nog niet bekend dat een ZON-subsidie aan het project kan
worden toegerekend. Daardoor vallen de kapitaalslasten van deze investering per saldo lager uit dan
in de meerjarenbegroting 2018-2021 is voorzien.
Afhankelijk van de weer- en terreinomstandigheden zullen de werkzaamheden worden ingepland en
worden uitgevoerd. Vanwege het boetebeding moeten de werkzaamheden uiterlijk 1 juni 2018 gereed
zijn. De inschatting is dat de werkzaamheden binnen 3 a 4 weken uitgevoerd kunnen worden.
Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta
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