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ONDERWERP
Aanvullende kredieten stikstof en PFAS-problematiek Zandwetering Wijhe, Spoortippe en Punthorst,
Vledders en Leijerhooilanden, Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding.
VOORSTEL
De kredieten van onderstaande projecten uit het Water Op Maat (WOM) programma als volgt aan te
vullen om de extra kosten als gevolg van de stikstof en PFAS-problematiek op te vangen.
1. Het realisatiekrediet Zandwetering Wijhe verhogen met € 150.000; van € 1.336.000 naar
€ 1.486.000.
2. Het voorbereidingskrediet Water op Maat projecten 2018-2019 (inzake Spoortippe en
Punthorst, Vledders en Leijerhooilanden) verhogen met € 175.000; van € 2.200.000 naar
€ 2.375.000.
3. Het voorbereidingskrediet Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding verhogen met
€ 120.000; van € 438.000 naar € 558.000.
SAMENVATTING
In de brief ‘Stand van zaken PFAS en PAS’, die op 6 november aan u is verstuurd, is aangegeven dat
we per project bij u terug komen met een voorstel voor aanvullend krediet om extra kosten als gevolg
van stikstof (PAS) en PFAS te dekken. In bijgaand voorstel worden de gevolgen van stikstof en PFAS
aan u voorgelegd voor de volgende projecten:
 Zandwetering Wijhe;
 Spoortippe en Punthorst;
 Vledders en Leijerhooilanden;
 Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding.
Het gaat bij alle vier projecten om extra krediet voor het uitvoeren van onderzoeken om de impact van
stikstof en PFAS vast te stellen.
Mochten de onderzoeksresultaten aanleiding geven om de uitvoeringsplannen te wijzigen, dan worden
eventuele financiële gevolgen daarvan meegenomen in de aanvraag van het realisatiekrediet. Voor
project Zandwetering Wijhe is reeds bekend dat vanwege stikstof een gewijzigde
uitvoeringsmethodiek noodzakelijk is. Deze kosten zijn dit voorstel meegenomen. Mocht de PFAS
problematiek bij dit project tot extra kosten leiden bij de uitvoering dan komen we hiervoor bij u terug.
BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN
De besluitvorming over de genoemde projecten is tot dusver als volgt verlopen:
Realisatiekrediet Zandwetering Wijhe
 Op 23 april 2019 heeft u het projectplan voor het project Zandwetering Wijhe vastgesteld en een
realisatiekrediet van € 1.336.000 vrijgegeven.
Voorbereidingskrediet Water op Maat projecten 2018-2019
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Op 18 december 2018 heeft u een krediet van € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de
voorbereiding van een achttal WOM-projecten, waaronder de projecten Spoortippe en Punthorst (à
€ 245.000) en project Vledders en Leijerhooilanden (à € 265.000).
Spoortippe en Punthorst
Op 21 mei 2019 heeft het DB het projectplan voor het project Spoortippe en Punthorst in ontwerp
vastgesteld. Tijdens de inzagetermijn is er één zienswijze ingediend. De vaststelling van het
projectplan was geagendeerd voor uw bestuur op 12 september jl. Het voorstel is destijds
teruggetrokken omdat het project op dat moment niet obstakelvrij was voor uitvoering
(ruilverkavelingsproces en stikstof en PFAS problematiek).
Vledders en Leijerhooilanden
Landschap Overijssel heeft per brief van 24 oktober 2013 het waterschap verzocht om een GGOR
proces te starten voor de Vledders en Leijerhooilanden.
Het AB van waterschap Reest en Wieden heeft 24 oktober 2014 besloten om de vervolgfase van
het WOM-Reestdal uit te voeren, waaronder het opstarten van het GGOR proces voor de Vledders
en Leijerhooilanden.
Op 21 mei 2019 heeft het DB het projectplan voor het project Vledders en Leijerhooilanden in
ontwerp vastgesteld. Tijdens de inzagetermijn is er één zienswijze ingediend. Het projectplan is
nog niet voor vaststelling aan u voorgelegd, in afwachting van de effecten als gevolg van stikstof
en PFAS.

Voorbereidingskrediet Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding
 Vanuit het krediet programma 'Ruimte om te leven met water 2016-2021’ (AB voormalig WGS; 16
april 2014) is voor de projecten Soestwetering Bovenloop (€161.000) en Breebroeksleiding
(€277.000) een voorbereidingskrediet van in totaal € 438.000 beschikbaar gesteld. De
planuitwerking van beide projecten wordt gezamenlijk uitgevoerd.
 Wij hebben op 8 oktober 2019 besloten het ontwerp projectplan nog niet ter inzage te leggen,
omdat de gevolgen van de nieuwe regelgeving rondom stikstof en PFAS voor het project nog niet
duidelijk zijn.
Stikstof en PFAS
 Bij brief van 6 november 2019 bent u geïnformeerd over de stand van zaken omtrent stikstof en
PFAS.
 Daarin is aangegeven dat, als gevolg van de gewijzigde regelgeving voor stikstof en PFAS, eerst
duidelijkheid moet zijn over de impact van de deze wijzigingen voordat nieuwe projectenplannen (in
ontwerp) kunnen worden vastgesteld of de uitvoering van een werk kan worden gestart.
OMGEVING EN PARTNERS
 Voor bovengenoemde projecten vindt afstemming plaats met de bevoegde gezagen over de
stikstof- en PFAS problematiek.
FINANCIËN
Zoals aangegeven in de brief ‘Stand van zaken PFAS en PAS’ van 6 november 2019 wordt, indien
nodig, per project een kredietvoorstel ingediend voor extra uitgaven als gevolg van nieuwe
regelgeving rondom stikstof en PFAS. Voor deze kosten willen wij geen gebruik maken van de
maximale overschrijdingsruimte (MOR) van het krediet, omdat de MOR bedoeld is om onvoorziene
overschrijdingen tijdens de uitvoering op te vangen. Het advies is daarom om onderstaande kredieten
te verhogen. De genoemde kosten zijn niet opgenomen in de meerjarenraming 2020-2023, het totale
effect op de jaarlijkse kapitaallasten bedraagt zo’n € 21.000.
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Realisatiekrediet project Zandwetering Wijhe
(x €1.000)

Voorstel

Meerjarenraming
2020-2023

150

0

0

0

2021

2021

Kapitaallasten

7

0

Overige exploitatiekosten (-baten)

0

0

Impact exploitatierekening

7

0

Voorstel

Meerjarenraming
2020-2023

175

0

0

0

2020

2020

Kapitaallasten

8

0

Overige exploitatiekosten (-baten)

0

0

Impact exploitatierekening

8

0

Voorstel

Meerjarenraming
2020-2023

120

0

Benodigd aanvullend krediet (bruto)
Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)
Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)

Voorbereidingskrediet Water op Maat projecten 2018-2019
o.a. Spoortippe en Punthorst en Vledders en Leijerhooilanden
(x €1.000)
Benodigd aanvullend krediet (bruto)
Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)
Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)

Voorbereidingskrediet Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding
(x €1.000)
Benodigd aanvullend krediet (bruto)
Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)

0

0

2020

2020

Kapitaallasten

6

0

Overige exploitatiekosten (-baten)

0

0

Impact exploitatierekening

6

0

Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)

Voor de projecten die we in samenwerking met de provincie uitvoeren (Vledders en Leijerhooilanden
en Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding) gaan we met de provincie in gesprek over de
genoemde meerkosten.
RISICO’S
Als gevolg van de gewijzigde regelgeving lopen de projecten vertraging op. De vertraging heeft
gevolgen voor het halen van subsidie deadlines. Om dit te beheersen, wordt subsidieverleners
gevraagd uitstel te verlenen. De subsidieverleners stellen zich vooralsnog coöperatief op.
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Afhankelijk van de uitkomsten van de nog uit te voeren onderzoeken is al dan niet een gewijzigde
uitvoering of aanpassing van de plannen noodzakelijk. Wanneer dit aan de orde is, worden financiële
consequenties inzichtelijk gemaakt bij de uitvoeringskredieten die wij in de loop van 2020 aan u zullen
voorleggen (Vledders en Leijerhooilanden, Spoortippe en Punthorst, Soestwetering Bovenloop en
Breeboeksleiding).
Voor het project Zandwetering Wijhe (realisatiefase) zijn de uitvoeringsconsequenties van PFAS nog
niet bekend. Voordat we het werk aanbesteden moet helder zijn in hoeverre extra uitgaven nodig zijn
om PFAS houdende gronden af te voeren. Indien het een substantiële verhoging betreft, leggen wij dit
aan u voor. De uitvoeringsconsequenties voor stikstof van dit project zijn reeds bekend en in dit
voorstel meegenomen.
Op dit moment is het nog onduidelijk of en hoe de regelgeving rondom stikstof en PFAS gaat
veranderen. Eventuele nieuwe regelgeving kan invloed hebben op de voortgang en de kosten van de
projecten.
TOELICHTING
Zandwetering Wijhe
 Doelstelling van het project is om uitvoering te geven aan de opgaven voor de Kaderrichtlijn Water
(KRW). Daarnaast worden er maatregelen genomen in het kader van GGOR en ZON.
 Uit de nieuwe stikstofberekeningen blijkt dat er met lichter materieel gewerkt moet worden tijdens
de uitvoering. Hierdoor stijgen de uitvoeringskosten met € 75.000.
 Voor het uitvoeren van PFAS-analyses (incl. personeelskosten) is € 75.000 aanvullend krediet
nodig. Het is nog niet duidelijk of de uitvoeringsplannen vanwege de aangetroffen PFAS-gehaltes
gewijzigd moeten worden.
Spoortippe en Punthorst
 Doelstelling van het project is om een robuust watersysteem te creëren waarmee de knelpunten in
de waterhuishouding van Spoortippe en Punthorst worden weggenomen.
 Uit de nieuwe stikstofberekeningen blijkt dat de normen in Natura 2000 gebieden niet worden
overschreden. Stikstof leidt daarmee niet tot extra kosten.
 Voor het uitvoeren van PFAS-analyses (incl. personeelskosten) is € 75.000 aanvullend krediet
nodig. Mochten de onderzoeksresultaten aanleiding geven om de uitvoeringsplannen te wijzigen,
dan worden eventuele financiële gevolgen meegenomen in de aanvraag van het realisatiekrediet
medio 2020.
Vledders en Leijerhooilanden
 Doelstelling van het project is om uitvoering te geven aan de opgaven voor het Gewenst Grond- en
Oppervlaktewater Regime (GGOR) en ZON.
 Uit de nieuwe stikstofberekeningen blijkt dat de normen in Natura 2000 gebieden niet worden
overschreden. De stikstofproblematiek leidt daarmee voor dit project niet tot extra kosten.
 Voor het uitvoeren van PFAS-analyses (incl. personeelskosten) is € 100.000 aanvullend krediet
nodig. Mochten de onderzoeksresultaten aanleiding geven om de uitvoeringsplannen te wijzigen,
dan worden eventuele financiële gevolgen meegenomen in de aanvraag van het realisatiekrediet
medio 2020.
Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding
 Doelstelling van het project is om uitvoering te geven aan de opgaven voor de KRW. Daarnaast
worden er maatregelen genomen in het kader van de ZON.
 Uit de nieuwe stikstofberekeningen blijkt dat de grenswaarden in Natura 2000 gebieden zullen
worden overschreden. Aanvullend onderzoek is noodzakelijk, waarna in overleg met bevoegd
gezag vervolgstappen worden bepaald. De onderzoekskosten zijn geraamd op € 20.000. Mocht
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blijken dat extra maatregelen noodzakelijk zijn, dan worden de kosten hiervan in de aanvraag van
het realisatiekrediet meegenomen .
Voor het uitvoeren van PFAS-analyses (incl. personeelskosten) is € 100.000 aanvullend krediet
nodig. Mochten de onderzoeksresultaten aanleiding geven om de uitvoeringsplannen te wijzigen,
dan worden eventuele financiële gevolgen meegenomen in de aanvraag van het realisatiekrediet
medio 2020.

Totaaloverzicht
In onderstaande tabel is een zijn de gevolgen voor tijd en geld per project aangegeven.
Tijd
Realisatiekrediet Zandwetering Wijhe
Zandwetering Wijhe
6 tot 9 maanden

Geld

Stikstof (onderzoek + uitvoeringsmethodiek)
PFAS (onderzoek incl. personeelskosten)
Totaal
Voorbereidingskrediet Water op Maat projecten 2018-2019
Spoortippe en Punthorst
9 tot 12 maanden
Stikstof (onderzoek)
PFAS (onderzoek incl. personeelskosten)
Totaal
Vledders en
9 tot 12 maanden
Stikstof (onderzoek)
Leijerhooilanden
PFAS (onderzoek incl. personeelskosten)
Totaal
Voorbereidingskrediet Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding
Soestwetering Bovenloop
9 tot 12 maanden
Stikstof (onderzoek)
en Breebroeksleiding
PFAS (onderzoek incl. personeelskosten)
Totaal

BIJLAGEN
N.v.t.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
ir. E. de Kruijk

de waarnemend dijkgraaf,
P.A. Zoon

€ 75.000
€ 75.000
€ 150.000
€0
€ 75.000
€ 75.000
€0
€ 100.000
€ 100.000
€ 20.000
€ 100.000
€ 120.000

