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onderwerp  Kredietvoorstel overige gemalen 2018 (tranche 2)  

In de AB vergadering van 6 februari 2018 is bij de kredietverlening “renovatie gemalen en stuwen 

2018 (tranche 2)” toegezegd dat er inzicht wordt gegeven of er nog in de pas wordt gelopen met de 

vervangingsinvesteringen van de gemalen en stuwen, zoals is gepresenteerd in de deltabijeenkomst 

van 7 november 2017. 

 

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen Gemalen en Stuwen 

Objecten # 566 

Gemiddelde afschrijvingstermijn 25 jaar 

Objecten per jaar ca. 23 stuks vanaf 2021 

 

Type object met kosten 

De ramingen zijn gebaseerd op SSK raming met daarin opgenomen aanneemsom, interne kosten en 

risico reserveringen. De standaard waarde onzekerheid voor de plan uitwerkingsfase betreft +/- 50%. 

Dit betekend dat gemiddeld over een groot aantal objecten het bedrag uitkomt maar dat er per project 

50% kans op een afwijking daarboven of daaronder is. Tevens zijn de cijfers gebaseerd op het 

prijspeil van 2017. 

 

Huidige onderhanden gemalen & stuwen bedragen 

 

Type Object 

referentie 

raming 

Aantal 

objecten 

Totale 

referentie 

raming 

Werkelijke 

aangevraagd 

krediet 

Inlaat € 35.750 1 € 35.750  

Stuw klein € 77.500 0   

Stuw groot € 175.500 1 € 175.500  

Gemaal <10 € 177.000 1 € 177.000  

Gemaal 10-40 € 578.000 7 € 4.046.000  

Gemaal 40-100 € 1.447.000 5 € 7.235.000  

Gemaal >100 € 1.940.000 0   

TOTAAL  15 €11.699.250 € 10.176.000 
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Verdeeld over de volgende kredieten: 

- 3 objecten Tranche 1 BAZ (DB 19 december 2017)    € 2.941.000 

- 8 objecten Tranche 2 overig 2018 (AB 6 februari 2018)   € 5.120.000  

- Vismigratie niet KRW (DB 3 april 2018)                    € 550.000 

- 4 objecten Peilregulerende kuntstwerken  

(kredietverhoging AB 17 april 2018)  € 1.565.000 

 

    Totaal            € 10.176.000 

 

Conclusie: Zoals de realisatie er nu voor staat lopen wij nog steeds in de pas van de voorgestelde 

vervangingsinvesteringen gemalen en stuwen zoals gepresenteerd in de AB deltabijeenkomst van 7 

november 2017. Het benodigde/verleende krediet is lager dan de referentie ramingen voor 

vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in de meerjarenraming 2018-2021.   
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