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Geacht bestuur,

Op 6 maart 2018 heeft het Dagelijks Bestuur besloten tot overname van het gemaal Zedemuden te
Zwartsluis en vrijgave van het krediet “Zedemuden telemetrie aanpassing” van € 150.000,-. Deze
bevoegdheid is via de mandateringslijst gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur. Op 12 september
2017 had het Dagelijks Bestuur reeds de intentie tot overname uitgesproken waarna de gesprekken
met Rijkswaterstaat konden worden afgerond.
Achtergrond
De Waterwet (2009) regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater
en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.
In de wet staat dat er maar twee beheerders van watersystemen kunnen zijn,
Rijkswaterstaat voor de Rijkswateren en waterschappen voor alle andere
wateren tenzij dit niet verenigbaar is met het belang van een goede
organisatie van dat beheer.
In 2011 is het Bestuursakkoord Water (BAW) gesloten tussen de bestuurlijke
partners op het gebied van water om de doelmatigheid in het waterbeheer te
vergroten. Uit het BAW vloeit voort dat gemaal Zedemuden in beheer van het
waterschap behoort te zijn.
Sinds 2013 zijn het waterschap en RWS hierover in gesprek.
Rijkswaterstaat (RWS) had in het verleden gemaal Zedemuden in eigendom
en beheer vanwege de invloed op het scheepsvaartverkeer. Na de recente ombouw van de
naastgelegen keersluis in een schutsluis is nu het een natuurlijk moment om de overdracht van het
eigendom en beheer en onderhoud van het gemaal te realiseren.
Overdracht
RWS draagt ons het gemaal met ondergrond om niet over. Het gemaal is in goede staat.
De financiële consequenties van de overdracht ad € 235.000 structureel per jaar, zijn reeds in de
begroting en meerjaren raming 2018-2021 verwerkt. Van RWS ontvangen wij een eenmalige
gewenningsbijdrage voor de overname van het dagelijkse onderhoud, met een afbouw in 10 jaar van
100% naar 0%.Voor de ombouw van de telemetrie wordt een krediet van € 150.000 beschikbaar
gesteld. De kosten van toekomstige renovatie zullen in meerjaren onderhoudsplannen worden
opgenomen.
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Na overdracht is het waterschap verantwoordelijk voor de waterkwantiteit op het Meppelerdiep.
Gemaal Zedemuden is een essentieel onderdeel voor het peilbeheer in een gebied van 80.000 ha.
Onderdeel van de overeenkomst is het Protocol Waterbeheer Meppelerdiep tussen RWS en
WDODelta waarin de afspraken en handelingen staan die nodig zijn voor het waterbeheer tussen het
Meppelerdiep en het Zwarte Water en een vlotte veilige scheepvaartsverkeer-afwikkeling en welke
organisaties hiervoor verantwoordelijk zijn.
Als vervolg op de overdracht zal met RWS en waterschap Vechtstromen het Waterakkoord
Meppelerdiep/ Overijsselsche Vecht worden geactualiseerd. Het Waterakkoord beschrijft o.a. de
afvoerproblematiek en afspraken daarover in zowel gewone als buitengewone omstandigheden.
Op 12 mei zal gemaal Zedemuden meedoen aan de Nationale molen- en gemalendag. Op 31 mei
2018 zal de officiële overdracht plaatsvinden, waarvoor u als Algemeen Bestuur zal worden
uitgenodigd.
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