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VOORSTEL

Het AB besluit:
1. Kennis te nemen van de reactienota.
2. Het Projectplan Waterwet Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding vast te stellen.
3. Een voorschot op het realisatiekrediet beschikbaar te stellen van € 540.000 voor de 

voorbereiding op de uitvoering van de maatregelen zoals beschreven staat in het Projectplan 
Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding.

SAMENVATTING

Op 7 april 2020 hebben wij het Projectplan Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding in ontwerp 

vastgesteld. Er zijn gedurende de inspraakperiode 2 zienswijzen ingediend. Deze zienswijze geven aanleiding 

tot wijziging van het Projectplan ten opzichte van het ontwerp.

Het project Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding is één van de projecten die onder het Water op 

Maat (WOM) programma valt. De watergangen zijn gelegen nabij Lettele, ten noordoosten van Deventer.

Het project kent twee opgaves:

 KRW   (Kaderrichtlijn Water)
Zowel het waterlichaam de Soestwetering Bovenloop als de Breebroeksleiding voldoen nog 
niet aan de normen die door de Europese Unie zijn opgesteld.

 ZON   (Zoetwatervoorziening Oost-Nederland)
In beide stroomgebieden is een opgave om water langer vast te houden en om droogte tegen 
te gaan.

Vanuit deze opgaven is het project integraal opgepakt, waarbij eveneens beheer en onderhoud volgens 

IBOOM, biodiversiteit en de opgave voor Waterschapszorg in het project zijn meegenomen.  

In bijgaand Projectplan zijn de opgaves en gewenste maatregelen voor beide stroomgebieden beschreven 

en uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp. De totale realisatiekosten zijn geraamd op     € 4.850.000. 

We stellen voor het projectplan vast te stellen en een voorschot van € 540.000 beschikbaar te stellen voor 

de voorbereiding.

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
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Het vaststellen van het definitieve Projectplan maakt de realisatie van de doelen KRW en ZON langs 
de Soestwetering en Breebroeksleiding mogelijk zoals beschreven in het WOM-programma. Het 
beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet maakt het uitwerken van het projectplan naar een 
gedetailleerd ontwerp mogelijk.

KADER
Bestuurlijke besluiten
Er is een aantal besluiten genomen om tot dit resultaat te komen, en de verwachting is dat we nog één 
keer bij u terug komen voor de aanvraag van het realisatiekrediet. 

 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 krediet voor de planuitwerkingsfase van in totaal € 438.000 beschikbaar 
gesteld. De planuitwerking van beide projecten is gezamenlijk uitgevoerd.

 Op 17 december 2019 heeft u het krediet voor de planuitwerking met € 120.000 aangevuld om 
de extra kosten als gevolg van de stikstof en PFAS-problematiek op te vangen. 

 Op 6 oktober 2020 hebben wij het krediet voor de planuitwerking met € 105.000 aangevuld voor 
aanpassing van het projectplan naar aanleiding van de zienswijzen en de uitwerking van 
Voorlopig Ontwerp tot een Definitief Ontwerp. Wij hebben u hierover op 6 oktober schriftelijk 
geïnformeerd . 

 Na afronding van het ontwerpproces en het opstellen van een bestek wordt de aanvraag van 
het uitvoeringskrediet met een AB-voorstel aan u voorgelegd. Naar verwachting zal dit medio 
2021 zijn.

Kaderrichtlijn Water
Om aan de KRW-doelstellingen te voldoen, nemen we in de KRW-waterlichamen 
inrichtingsmaatregelen en passen we ons beheer en onderhoud hier aan. In het landelijke 
Stroomgebiedsbeheerplan (SGPB) en het Waterbeheerplan zijn deze KRW-opgaven vastgelegd. De 
KRW opgave moet uiterlijk in 2027 gerealiseerd zijn.

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
In het project realiseren we 26 hectare aan ZON maatregelen. Het betreft het ophogen van het peil 
binnen de bandbreedte van het geldend peilbesluit. De laagst gelegen gronden die hierdoor 
natschade zouden ondervinden hogen we in dat kader op.

Biodiversiteit
Naast de bijdrage die de KRW maatregelen leveren aan het verhogen van de biodiversiteit, leveren 
we met diverse aanvullende maatregelen een bijdrage aan de biodiversiteit. Zo zijn op drie locaties op 
wens van gemeente Deventer ijsvogelwanden gepland, is de nadrukkelijke keuze gemaakt om enkele 
bomen langs de Breebroekweg te behouden en brengen we verschillen in hoogteligging en zones aan 
langs de oevers van waterbergingen/moeraszones waardoor variatie in begroeiing kan ontstaan.

ARGUMENTEN
In het project realiseren we KRW en ZON doelen. Om die doelen te kunnen halen, nemen we 
onderstaande maatregelen:

Soestwetering
 de herinrichting van circa negen kilometer watergang;
 volledig vispasseerbaar maken van acht stuwen;
 de realisatie van natuurvriendelijke oevers en robuuste watersysteemzones;
 om realisatie hiervan mogelijk te maken zijn gronden aangekocht;
 zorgen voor variatie in de stroomsnelheid door deels verondiepen van de watergang en meer 

ruimte voor begroeiing;
 de realisatie van een bekkenpassage nabij gemaal Espelo, hiervoor zijn gronden aangekocht.



Breebroeksleiding
 de herinrichting van circa drie kilometer watergang;
 volledige vispasseerbaar maken van twee stuwen;
 de realisatie van natuurvriendelijke oevers en robuuste watersysteemzones (moeraszones). Om 

realisatie van deze zones mogelijk te maken zijn gronden aangekocht;
 toepassen van extensief onderhoud aan de zuidzijde van de watergang en de robuuste 

watersysteemzones;
 zorgen voor variatie in de stroomsnelheid door deels verondiepen van de watergang. 

Waterschapszorg
De inspanningen ten behoeve van waterschapzorg zijn beperkt. Het betreft twee watergangen die een 
statuswijziging ondergaan. 

ZON maatregelen
Naast genoemde maatregelen wordt het waterpeil, binnen de bandbreedte van het geldende 
peilbesluit, in de beide KRW waterlichamen zo optimaal mogelijk gewijzigd ten behoeve van ZON om 
zo verdroging tegen te gaan. Dat betekent dat te droge percelen gaan profiteren van een hoger peil in 
de watergang (en daarmee een betere drooglegging1 krijgen). Daarentegen zullen de percelen met 
minder drooglegging bij voorkeur moeten worden opgehoogd. 

Beheer
Het beheer zal na de realisatie plaatsvinden middels de IBOOM-systematiek. De onderhoudsroutes 
zijn op de maatregelenkaart weergegeven.   

Zienswijzen
Er zijn twee zienswijzen ingediend. Beide zienswijzen stellen de impact van de natuurvriendelijke  
oever op de veestapel ter discussie. Na inwinning van diverse onafhankelijke externe deskundigen 
(Wageningen UR, Universiteit Utrecht en Gezondheidsdienst Deventer) zijn wij tot de conclusies 
gekomen dat de negatieve impact van een natuurvriendelijke oever op de gezondheid en welzijn van 
runderen en schapen onvoldoende is aangetoond.  

Naar aanleiding van de zienswijzen zijn wij met de indieners in gesprek gegaan. Tijdens deze 
gesprekken hebben indieners verzocht een alternatieve locatie voor ca 400 meter natuurvriendelijke 
oever te overwegen. Onder de randvoorwaarden dat met het alternatief ten minste Europese 
Resultaatsverplichting KRW wordt behaald en de alternatieve oplossing draagvlak kent van de 
omgeving, zijn we hierover met indieners in gesprek gegaan. Samen is gekomen tot een alternatieve 
oplossing voor verplaatsing van ca 300 meter natuurvriendelijke oever die aan de gestelde 
randvoorwaarden voldoet. We hebben de alternatieve locatie voor het realiseren van de 
natuurvriendelijke oever opgenomen als aanpassing in het definitieve projectplan. De reactienota is 
als bijlage toegevoegd aan dit bestuursvoorstel, inclusief een kaartje van de wijziging.

FINANCIËN
De huidige kostenraming (SSK-raming) van Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding is conform 
de meerjarenbegroting van € 4,85 miljoen. Het betreft de totale kosten ten behoeve van het definitief 
maken van het ontwerp en het realiseren van het project. Een klein deel hiervan (€ 70.000) hebben wij 
op 6 oktober 2020 naar voren geschoven en toegevoegd aan het planuitwerkingskrediet om de 
voortgang van het project te borgen.

Deze raming is gebaseerd op een voorlopig ontwerp, dat betekent dat de kosten voor de uitvoering op 
dit moment nog niet nauwkeurig kunnen worden geraamd. Er wordt nu een voorschot op het 

1 Drooglegging: verschil tussen maaiveld en waterpeil



realisatiekrediet aangevraagd van € 540.000. dit betreft 11% van de totale kosten. Met dit voorschot 
werken we het definitief ontwerp verder uit tot een uitvoeringsontwerp (bestek). Op basis van die 
detaillering zullen we daarna het uitvoeringskrediet aanvragen.

(x €1.000) Voorstel voorschot 
krediet x € 1.000

Meerjarenraming 
2021-2024 x € 1.000

Benodigd krediet (bruto) 540 4.850

Subsidies en/of bijdragen derden (externe 
dekking)

0 1.500

Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1) 2022 2022

Kapitaallasten 25 221

Overige exploitatiekosten (-baten) (nvt bij 
aanvraag realisatiekrediet)

0 0

Impact exploitatierekening 25 221

Bijdrage derden
De definitieve beschikking POP3 subsidie bedraagt € 1,56 miljoen. Verder zal binnen het project naar 
verwachting ca. € 500.000 subsidie ten behoeve van ZON-maatregelen worden toegekend. Omdat 
deze subsidies betrekking hebben op de realisatiefase zijn ze in de bovenstaande tabel niet 
opgenomen.

Specificatie bruto krediet 
Kostencategorieën Bedrag (x €1.000) Budgethouder

Externe kosten incl. BTW 287 Projectleider

Interne kosten 115 Projectleider

Risicoreservering voorzien incl. BTW 63 Opdrachtgever

Risicoreservering onvoorzien incl. BTW 75 Opdrachtgever

Totale kosten incl. BTW 540

Onderhoudskosten
Na realisatie stijgen de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten met ca. € 20.000 incl. BTW per jaar 
(van € 69.000 naar € 89.000): vanwege grondaankoop voor het project moeten extra percelen 
onderhouden worden. 

Stikstof en PFAS
In onze brief van 6 november 2019 hebben wij u geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van stikstof 
en PFAS voor dit project en een indicatie gegeven van de onderzoekskosten om de impact op de 
uitvoering te bepalen. U heeft op ons verzoek op 17 december 2019 een onderzoekskrediet 
beschikbaar gesteld. Het onderzoek laat zien dat de nieuwe regelgeving niet zorgt voor extra kosten in 
de uitvoering. 

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
Omdat er een wijziging plaats vindt ten opzichte van het Ontwerp-Projectplan, hebben ook ingelanden 
die geen zienswijze hebben ingediend op het Ontwerp-Projectplan de mogelijkheid als nog beroep 
aan te tekenen tegen het gewijzigde onderdeel in definitieve Projectplan. Normaliter is dit niet mogelijk 



indien geen zienswijze is ingediend op het Ontwerp-Projectplan. De gewijzigde locatie is afgestemd 
met de direct betrokkenen en kent instemming, zodat we dit risico beperkt achten

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN/OF RISICO’S
Voor de realisatiefase is een risicodossier opgesteld. Per benoemd risico zijn de beheersmaatregelen 
in beeld gebracht. Ondanks de genomen beheersmaatregelen kunnen zich bepaalde risico’s 
voordoen. De risico’s zijn op geld gezet en hiervoor is een bedrag in de raming meegenomen.

De belangrijkste risico’s voor dit project zijn:  
 De aanpassing naar aanleiding van de zienswijze leidt tot een wijziging ten aanzien van ca 300 

meter natuurvriendelijke oever. Eén van de indieners van zienswijzen had graag 400 meter 
natuurvriendelijke oever gewijzigd gezien. Die laatste 100 meter bleek echter niet haalbaar met 
de gestelde randvoorwaarden van onze zijde. De indiener beraadt zich op mogelijke 
vervolgstappen in procedure ten aanzien de resterende 100 meter.

 Wanneer de aanvoerende watergang bij gemaal Okkenbroek binnen onze eigendomsgrens 
onvoldoende verruimd kan worden, kan onvoldoende stroming ten behoeve van de KRW in de 
Breebroeksleiding ontstaan. In dat geval blijft extra onderhoud nodig of zal er indien mogelijk 
een strook grond worden aangekocht.

 Ervaringen uit vergelijkbare projecten in de directe omgeving leert dat er weerstand is tegen 
natuurlijke oevers en het beheer daarvan, onder andere voor wat betreft de frequentie van het 
maaien van de natuurvriendelijke oevers (eens per 3 tot 5 jaar). Indien we geen afspraken 
kunnen vastleggen over de bereikbaarheid dan wel afspraken rondom de frequentie van het 
maaien van de natuurvriendelijke oevers niet worden nageleefd, heeft dit gevolgen voor de te 
realiseren ecologische doelen dan wel moet toegang afgedwongen worden via de Waterwet 
(artikel 5.23). 

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
Er is afstemming met o.a. Stichting IJssellandschap, Staatsbosbeheer, Gemeenten Deventer en 
Rijssen-Holten, LTO en Vitens. Verder is afstemming met de betrokken ingelanden. Er hebben 
verschillende informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken plaatsgevonden. Op dit moment is 
met nagenoeg alle belanghebbenden één op één gesproken. Vooralsnog is het plan in zijn 
algemeenheid door de verschillende stakeholders positief ontvangen.

Rondom het projectgebied zijn kansen voor drie nieuwe gebieden om ZON maatregelen toe te 
passen. Deze kansen zijn nu nog niet rijp genoeg om mee te nemen in het project. Er wordt bekeken 
of deze gebieden in de totale WOM-opgave nog gekoppeld kunnen worden.

COMMUNICATIE 
Het projectplan zal na vaststelling online en digitaal ter inzage worden gelegd door middel van een 
officiële bekendmaking. Indieners van zienswijzen hebben tijdens de inzagetermijn de mogelijkheid 
beroep aan te tekenen tegen het projectplan en zullen persoonlijk op de hoogte worden gebracht. In 
verband met Coronamaatregelen is analoge ter inzage legging op het kantoor van WDODelta niet 
mogelijk. Dit is in juridische zin geen probleem. 

VERVOLG / UITVOERING
Nadat het projectplan is vastgesteld werken we het definitief ontwerp (DO) verder uit tot een 
uitvoeringsontwerp (UO) en Bestek. Na deze detaillering ramen we de uitvoeringskosten en zullen we 
het uitvoeringskrediet aanvragen. Daarna zal het werk worden aanbesteed en uitgevoerd. 

BIJLAGEN
1. Projectplan Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding (bijlagen van het projectplan zijn 

vanwege de omvang niet bijgevoegd maar opvraagbaar bij Bestuurszaken)
2. Reactienota 



3. Overzicht indieners (vertrouwelijk)


