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Geacht bestuur,

Met deze brief willen wij u informeren over project Brongebied Oude Diep, in het bijzonder de
gevolgen van de PFAS problematiek en mogelijke meekoppelkansen.
Brongebied Oude Diep
• Op 15 mei 2018 heeft het u het Projectplan Brongebied Oude Diep vastgesteld en daarvoor
een krediet van € 3,86 mln beschikbaar gesteld.
• De netto kosten voor het waterschap zijn destijds geraamd op € 1,16 mln. De overige kosten
(70%) worden gedekt uit bijdragen van derden; POP3: € 2,3 mln en ZON: € 0,4 mln.
• Op 15 januari 2019 hebben wij besloten het definitief ontwerp voor Brongebied Oude Diep
versoberd uit te voeren om daarmee binnen het bestaande krediet te blijven.
• Randvoorwaarde was vasthouden aan de doelen van het projectplan, maar wel sober en
doelmatig.
• In januari 2019 zijn de eerste werkzaamheden gestart.
PFAS
Aanleiding
Afgelopen zomer heeft het Rijk een Tijdelijk Handelingskader uitgebracht voor het toepassen van
grond en bagger met PFAS. Het gaat om stoffen die onder andere in alledaagse producten als verf,
kleding en cosmetica worden gebruikt.
Probleem
Voor project Brongebied Oude Diep is voor de te verplaatsen grond onderzocht in hoeverre PFAS in
de bodem zit. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat concentraties van PFAS in het
projectgebied voorkomen. De aangetroffen concentraties zijn beneden de gezondheidsrisico’s (RIVMrisicogrenswaarden). Echter, conform het Tijdelijk Handelingskader is het niet mogelijk PFAS
gedetecteerde gronden toe te passen zolang de regionale achtergrondwaarden niet zijn vastgesteld.
Beheersmaatregel (korte termijn)
In overleg met de regionale uitvoeringsdienst Drenthe is een aanpak bepaald waarbij wordt ingezet op
maatwerk, om de kosten zoveel mogelijk te beperken. Desondanks is er sprake van meerkosten als
gevolg van PFAS. Het gaat om onderzoekskosten en kosten als gevolg van een gewijzigde uitvoering
van het grondverzet. Deze extra kosten bedragen minimaal € 275.000 en maximaal ca. € 600.000
(worst case).
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Beheersmaatregel (lange termijn)
Zelfs als de meerkosten tot het minimum beperkt blijven, is de verwachting dat het krediet wordt
overschreden. Om te voorkomen dat het project moest worden stilgelegd hebben wij gebruik gemaakt
van onze bevoegdheid om de MOR (maximale overschrijdingsruimte) in te zetten. De MOR bedraagt
5% van het bruto uitvoeringskrediet.
Als de meerkosten voor PFAS beperkt blijven, vallen de totale kosten van het project nog net binnen
de MOR. Wanneer de kosten voor PFAS hoger uitvallen of wanneer één of meer andere onvoorziene
tegenvaller(s) plaatsvinden, is er geen budget om dit op te vangen. Om te voorkomen dat het project
op een later moment alsnog moet worden stilgelegd, komen wij in het eerste kwartaal van 2020 bij u
terug met een voorstel om het krediet te verhogen. De voorgestelde verhoging zal volgens de huidige
inzichten tussen € 275.000 en € 600.000 liggen.
Meekoppelkansen
Binnen het project zijn enkele meekoppelkansen in onderzoek die mogelijk een bijdrage leveren aan
een robuuster watersysteem (werk met werk maken). Wanneer deze meekoppelkansen kansrijk zijn,
komen we wellicht hiervoor met een voorstel bij u terug.
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