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ONDERWERP
Projectplan Marswetering Fase 2.
VOORSTEL
1. Kennis nemen van de reactienota zienswijzen.
2. Het Projectplan inrichtingsproject Marswetering Fase 2 vaststellen.
3. Een krediet beschikbaar stellen van € 2.930.000 voor de uitvoering van de maatregelen zoals
beschreven in het projectplan.
SAMENVATTING
Marswetering Fase 2 is in ontwerp klaar en het Projectplan dient te worden vastgesteld. Deze tweede
fase bestaat uit de ‘Landbouwzone’, tussen stuw Aalshorsterpad en gemaal Linterzijl, en aanvullend
hierop ‘De Vlierhoek’, gelegen tussen stuw Vilsterskerkpad en stuw Venneweg (zie figuur 1).
Het project Marswetering - Fase 2 wordt ingericht volgens de vastgestelde beleidsdoelstellingen en de
eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Hier wordt een invulling aan gegeven door
verbetering van de vispasseerbaarheid en de (aquatische) beplantingssituatie, door stroomversnelling
te optimaliseren, de watergang deels te verplaatsen, het creëren van meer beschaduwing en door de
aanleg van natuurvriendelijke oevers. Hierdoor krijgt het waterlichaam meer ruimte voor overstroming,
waterberging en kan de natuur zich beter ontwikkelen. In de Vlierhoek vinden geen
inrichtingsmaatregelen plaats. Hier worden knelpunten opgelost in de vorm van baggeren, aanleg van
beschoeiing en het uitvoeren van natuurvriendelijk onderhoud.
BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN
Project Marswetering is per december 2016 gefaseerd en opgesplitst in twee delen; Fase 1 betreft de
‘Landgoederenzone’ en Fase 2 de ‘Landbouwzone’. Fase 1 (Landgoederenzone) is reeds
gerealiseerd en afgerond, dit met uitzondering van de Vlierhoek (wegens benutten van kansen voor
grondaankoop). Fase 2 is in ontwerp klaar en het projectplan dient te worden vastgesteld.
Gedurende de inzageperiode van het ontwerpprojectplan is er één zienswijze ingediend. De indiener
heeft twijfels of genoeg water aan- en afgevoerd kan worden. Er is een goed gesprek geweest met de
indiener van de zienswijze, met wederzijds begrip. De indiener heeft aangegeven geen behoefte te
hebben aan vervolggesprekken. De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het
projectplan en het waterschap blijft voldoen aan de wateroverlastnorm voor grasland (T=10). De
reactienota is als bijlage toegevoegd aan dit bestuursvoorstel.
OMGEVING EN PARTNERS
Het ontwerp is afgestemd met de aanliggende bewoners en agrariërs, de betrokken gemeenten
(Dalfsen en Zwolle) en de Provincie. Daarnaast heeft er een nauwe samenwerking plaatsgevonden
met Landschap Overijssel. Door deze samenwerking worden bestaande eigendomsgronden van
Landschap Overijssel geoptimaliseerd ingericht ten gunste van wederzijdse beleidsdoelstellingen.
Er zijn meerdere inloopbijeenkomsten gehouden, de laatste vond plaats op 17 juli 2018, waarin het
voorlopig ontwerp is gedeeld met de omgeving. Dit ontwerp is neutraal en positief ontvangen.
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De aanpassing van varend naar rijdend onderhoud (stuw Aalshorsterpad - stuw Heinoseweg) werd als
belastend ervaren door aanliggende agrariërs, omdat het maaisel in het land wordt gedeponeerd. In
één-op-één gevoerde gesprekken is de wijze van onderhoud nader toegelicht. Agrariërs zijn in contact
gebracht met andere agrariërs die ervaring hebben met het verwerken van maaisel. De gesprekken
zijn constructief verlopen en hebben eraan bijgedragen elkaars belangen beter te begrijpen.
FINANCIËN
(x €1.000)
Benodigd krediet (bruto)
Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)
Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)
Kapitaallasten
Overige exploitatiekosten (-baten)
Impact exploitatierekening
Specificatie bruto krediet:
Kostencategorieën
Externe kosten incl. BTW

Voorstel

Meerjarenraming
2018-2021
2.930

2.910

330

0

2021

2021

140

157

59

27

199

184

Bedrag (x €1.000)

Budgethouder

2.368 Projectleider

Interne kosten

289 Projectleider

Risicoreservering voorzien incl. BTW

119 Opdrachtgever

Risicoreservering onvoorzien incl. BTW

154 Opdrachtgever

Totale kosten incl. BTW

2.930

Toelichting genoemde bedragen:
Het benodigd krediet voor de realisatiefase Marswetering Fase 2 bedraagt € 2.930.000.
In 2016 is voor het project de Marswetering een POP-3 subsidie beschikking toegekend, welke
verwerkt is in het krediet van Fase 1. Hiervan resteren nog een beperkt aantal werkzaamheden die
uitgevoerd worden in Fase 2. In november zal voor meerdere projecten een aanvraag voor een POP-3
subsidie ingediend worden. Momenteel wordt onderzocht of onderdelen van Marswetering Fase 2
hiervoor in aanmerking komen.
Daarnaast zal het binnen het project naar verwachting voor minimaal € 1.455.000 worden
geïnvesteerd in ZON-maatregelen, die voor subsidie in aanmerking komen. De verwachting is dat een
subsidie van circa € 330.000 zal worden toegekend.
De jaarlijkse onderhoudskosten worden verhoogd van € 27.000 naar € 58.500 euro. Deze verhoging
wordt veroorzaakt door de inrichting van aangekochte gronden, waterbergingen en het implementeren
van de KRW-doelstellingen. Daarnaast wordt de maaifrequentie van de watergang verhoogd, het
aantal te onderhouden kilometers vergroot en worden er meer bergingen aangelegd.
RISICO’S
Voor de realisatiefase is een risicodossier opgesteld met benoemde en onbenoemde risico’s. De
financiële gevolgen hiervan zijn opgenomen in de kostenraming. Per benoemd risico zijn de
beheersmaatregelen in beeld gebracht. Ondanks de genomen beheersmaatregelen kunnen bepaalde
risico’s zich voordoen, bijvoorbeeld het aantreffen van kabels en/of leidingen tijdens
graafwerkzaamheden die niet waren voorzien.
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TOELICHTING
De beleidsdoelen bestaan uit; KRW, NBW / WB21, ZON, GGOR en IBOOM. Dit project is opgestart
met de B&O-visie 2050 en gedurende de beleidsharmonisatie is IBOOM daar waar mogelijk
geïmplementeerd. Uiteindelijk heeft dit project geen afwijkingen ten aanzien van de IBOOM
beleidsdoelstellingen. De opgave van het hele waterlichaam de Marswetering bestaat uit de inrichting
van 13 km watergang, het vispasseerbaar maken van 10 stuwen, het realiseren van 14 hectare
waterberging (inclusief het optimaliseren van de bestaande waterbergingen) en het vaststellen van het
onderhoudsplan.
De specifieke opgave voor Marswetering Fase 2 bestaat uit de inrichting van 6 km watergang, het
vispasseerbaar maken van 3 stuwen, het realiseren van 7 hectare waterberging (inclusief het
optimaliseren van de bestaande waterbergingen) en het vaststellen van het onderhoudsplan (zie
Bijlage 5: Onderhoudsplan van het Projectplan).
Gemaal Linterzijl:
Gemaal Linterzijl staat op de realisatielijst voor de planperiode van 2019 / 2020. De werkzaamheden
aan gemaal Linterzijl en het inrichtingsproject Marswetering Fase 2 zijn goed op elkaar afgestemd.
Middels de aanpassing van het gemaal voldoet het watersysteem aan de gestelde beleidsdoelen voor
waterkwantiteit en waterkwaliteit en is het waterlichaam voor de komende 30 jaar klimaatbestendig.
Grondbank:
In de grondbank zit ca. 17,9 ha. grond in de nabije omgeving van het waterlichaam de Marswetering.
Van deze grond wordt ca. 8,7 ha. effectief ingezet voor het ontwerp. De overige 9,2 ha. grond blijft in
de grondbank.
Waterschapszorg:
Het waterlichaam Marswetering is een type A-watergang dat staat vastgelegd in de legger. De
implementatie van Waterschapszorg zal hier geen wijziging in aanbrengen.
Procedure:
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd het projectplan vast te stellen en een krediet beschikbaar
stellen van € 2.930.000 voor de uitvoering van het project. Volgens de planning wordt dit project in het
voorjaar van 2019 gerealiseerd.

Figuur 1: Overzichtskaart Fase 1 en Fase2
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Figuur 2: Overzichtskaart Marswetering Fase 2, Landbouwzone (zie ook Projectplan - Bijlage 1)

BIJLAGEN
Bijlage 1: Overzichtskaart Marswetering – Fase 2
Bijlage 2: Projectplan Marswetering Fase 2
Bijlage 3: Reactienota
Bijlage 4: Overzicht Indieners (vertrouwelijk)
Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
ir. E. de Kruijk

de dijkgraaf,
ir. H.H.G. Dijk

