
VOORSTEL voor het Algemeen Bestuur

ONDERWERP
Realisatiekrediet Nijeveen Kolderveen (incl. gemaal 
Leenders) 

Reg. Nr. Z/20/036104-148379

Afdeling Projectrealisatie

Portefeuillehouder H.J. Pereboom Opstelle
r

Hanna de Weerd

Datum DB - vergadering 17 november 2020 hannadeweerd@wdodelta.n
l

Datum AB - vergadering 15 december 2020 +31882332067

VOORSTEL
Het AB besluit:

het huidige voorschot op het realisatiekrediet van € 850.000 aan te vullen met het 
resterende benodigd krediet voor de uitvoering ‘Watergebiedsplan landbouwgebied 
rondom Nieuwveense Landen’ van € 9.095.000 en daarmee op te hogen naar € 9.945.000 

SAMENVATTING

Op 10 juli 2018 heeft u het ‘Watergebiedsplan landbouwgebied rondom Nieuwveense Landen’ 
vastgesteld. Door juridische procedures heeft de voorbereiding van het project daarna vertraging 
opgelopen. Voor de voorbereiding op de realisatiefase heeft u reeds (voorschot) kredieten 
beschikbaar gesteld van in totaal  € 850.000. Nu het object voldoende obstakelvrij is om de 
uitvoering te kunnen starten, vragen we nu dit voorschot aan te vullen met het resterende 
benodigde krediet van in totaal € 9.095.000 voor de realisatie van gemaal Leenders en de 
uitvoering van de watersysteemmaatregelen.  
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Door het besluit komen financiële middelen beschikbaar om de voorgenomen herinrichting van het 
gebied conform het WOM programma te realiseren. 

KADER
Bestuurlijke aandachtspunten

 In januari 2014 heeft het voormalig waterschap Reest en Wieden een waterakkoord met de 
gemeente Meppel gesloten waarin de maatregelen uit het project beschreven staan. De 
gemeente draagt ca. € 500.000 bij aan het project. 

 In juni 2016 is er een uitvoeringskrediet van € 215.000 beschikbaar gesteld voor het aanleggen 
van persleidingen voor het nieuwe gemaal.

 Op 10 juli 2018 heeft u het ‘Watergebiedsplan landbouwgebied rondom Nieuwveense Landen’ 
(inclusief Projectplan Waterwet) vastgesteld en een krediet van € 330.000 verstrekt als 
voorschot op het realisatiekrediet.

 Op 17 december 2019 heeft u een aanvullend voorschot verstrekt  van € 520.000 vanwege 
extra kosten door nieuwe regelgeving rondom stikstof en PFAS, juridische procedures en extra 
werkzaamheden in de voorbereiding van de uitvoering.

 Een belanghebbende heeft beroep aangetekend tegen het watergebiedsplan, wat op 25 juli 
2019 ongegrond is verklaard. De Raad van State heeft het hoger beroep op 10 juni 2020 
ongegrond verklaard. 

 Wij hebben op 7 mei 2019 een gedoogplicht opgelegd, waartegen de betreffende 
grondeigenaar beroep en vervolgens hoger beroep heeft  aangetekend. Het beroep is op 22 
november 2019 ongegrond verklaard. De Raad van State heeft het hoger beroep op 10 juni 
2020 ongegrond verklaard.

ARGUMENTEN
In 2014 is voormalig waterschap Reest en Wieden gestart met het project Nieuwveense Landen. Het 
watersysteem in het zuidelijk deel van de polder Nijeveen-Kolderveen (gelegen ten noorden van 
Meppel) functioneert niet naar behoren. Door opstuwing en bodemdaling ontstaat regelmatig 
wateroverlast. Aanpassing van de waterhuishoudkundige infrastructuur is daarom dringend nodig. 

In de planuitvoeringsfase is een watergebiedsplan uitgewerkt wat hoofdzakelijk inhoudt dat 
hoofdwatergangen en peilen aangepast worden en een nieuw gemaal gebouwd wordt. Het plan, dat u 
in juli 2018 heeft vastgesteld, is volledigheidshalve nogmaals bijgevoegd (bijlage 1). Na vaststelling 
van het watergebiedsplan in 2018 heeft het project een tijd stil gelegen vanwege juridische 
procedures. Nu het object voldoende obstakelvrij is om de uitvoering te kunnen starten, vragen we  
uitvoeringskrediet aan. 

Ontwerp gemaal
Het nieuwe gemaal Leenders is met zorg ontworpen. Op deze locatie, langs de doorgaande weg, 
willen we een monument voor de toekomst creëren. Het gebouw is ontworpen door een lokale 
architect, die een karakteristiek pand ontworpen heeft, passend bij de historie van het gebied en de 
locatie. In het ontwerpproces is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt geweest, bijlage 3 geeft 
hiervan een samenvatting.

Stikstof en PFAS
Op 17 december 2019 heeft u een onderzoekskrediet beschikbaar gesteld om de mogelijke gevolgen 
van nieuwe regelgeving rondom stikstof en PFAS voor het project te onderzoeken. Het onderzoek laat 
zien dat de nieuwe regelgeving geen aanleiding geeft op de plannen aan te passen en zodoende niet 
zorgt voor extra kosten in de uitvoering.
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Bijdragen derden en de meerjarenraming
De bijdragen van derden aan de realisatie kosten in dit project bedraagt ruim 40%. Dit is aanzienlijk en 
ook hoger dan waar in de meerjarenraming rekening mee is gehouden (zie ook het onderdeel 
Financiën hierna). 

FINANCIËN

(x €1.000) Voorstel Meerjarenraming 
2021-2024

Benodigd krediet (bruto) 9.095 9.0951

Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking) 3.934 2.757

Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1) 2023 2023

Kapitaallasten 235 288

Overige exploitatiekosten (-baten) 0 0

Impact exploitatierekening 235 288

Specificatie bruto krediet:

Kostencategorieën Bedrag (x €1.000) Budgethouder

Externe kosten incl. BTW 7.637 Projectleider

Interne kosten 617 Projectleider

Risicoreservering voorzien incl. BTW 419 Opdrachtgever

Risicoreservering onvoorzien incl. BTW 422 Opdrachtgever 

Totale kosten incl. BTW 9.095

Gemaal Leenders
De raming voor realisatie van het gemaal is € 4,5 miljoen. Het betreft de totale kosten voor de 
aanbesteding en de uitvoering van het project. De raming is conform de meerjarenbegroting.

Watersysteemmaatregelen
De raming voor realisatie van de watersysteemmaatregelen is € 4,6 miljoen. Het betreft de totale 
kosten voor de aanbesteding en de uitvoering van het project. Vanwege gunstige 
marktomstandigheden is in de ramingen een marktcorrectie van in totaal € 0,2 miljoen opgenomen. 
Met deze correctie valt de raming binnen de meerjarenbegroting. Indien echter bij inschrijving van de 
aanbesteding blijkt dat deze marktcorrectie niet waar gemaakt kan worden, zullen we de te realiseren 
maatregelen moeten heroverwegen dan wel aanvullend krediet bij u aanvragen. 

Onderhoudskosten
Na realisatie blijven de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten van het watersysteem gelijk.  

Subsidies en bijdragen derden
Aan het project is een POP3 subsidie van € 2,9 miljoen toegekend, waar op € 2,7 miljoen was 
gerekend. De subsidie is zowel voor de realisatie van het gemaal als de watersysteemmaatregelen. 
De subsidiedeadline is 31 december 2022. 

1 Het genoemde gevraagde krediet bestaat uit;
- voorgenomen investering voor gebiedsinrichting van € 4.625.000;
- voorgenomen investering gemaal Leenders van € 4.470.000.
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Verder zal binnen het project naar verwachting ca. € 0,5 miljoen subsidie ten behoeve van ZON-
maatregelen worden toegekend, die wel in de meerjarenraming is opgenomen maar niet aan dit 
project was toegerekend. Tot slot is er een waterakkoord gesloten met de gemeente Meppel. De 
gemeente draagt  € 0,5 miljoen bij aan het project. Deze bijdrage is niet opgenomen in de 
meerjarenbegroting. 

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
Met het overgrote deel van de eigenaren is overeenstemming bereikt en daarmee is het project 
voldoende obstakelvrij om efficiënt de uitvoering op te starten. Met drie grondeigenaren is nog geen 
overeenstemming bereikt over het beschikbaar stellen van percelen voor de uitvoering. Deze gronden 
zijn wel nodig om het project ook tijdig af te kunnen ronden. Het is de verwachting dat we met een 
deel van deze eigenaren op korte termijn overeenstemming bereiken. Om de subsidie en de daaraan 
verbonden realisatietermijnen veilig te stellen, hebben we besloten de voorbereidingen op een 
gedoogprocedure te starten en in de tussentijd trachten tot minnelijke overeenstemming te komen.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN 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 zijn:
 We moeten nog afspraken maken over de betreding van percelen van derden om 

projectwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden in de toekomst te kunnen uitvoeren. 
Ook moeten we nog afspraken maken over ontvangst van maaisel. Wanneer eigenaren hier niet 
aan mee willen werken, kan via de Waterwet betreding worden afgedwongen, maar dit heeft 
uiteraard niet de voorkeur.

 Het ontwerp gaat op enkele locaties uit van een zeer beperkte beschikbaarheid van ruimte. 
Werkzaamheden voeren we direct grenzend op de perceelsgrenzen uit. Recente ervaringen 
elders laten zien dat de voor ons waterschap beschikbaar gesteld kadastrale gegevens, af 
kunnen wijken van de werkelijkheid. Ter beheersing van dit risico, voeren we vroegtijdig 
inmetingen uit en, indien de omgeving hier om vraagt, zullen we het kadaster vragen een 
grenscorrectie uit te voeren. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend. Indien de werkelijkheid 
afwijkt van de kadastrale uitgangspunten waarop het ontwerp is gebaseerd, kan dit gevolgen 
hebben voor de uitvoerbaarheid van het ontwerp. Met het kadaster zijn we in gesprek om in de 
toekomst als waterschap ook te beschikken over nauwkeurige kadastrale informatie. 

 Voor gemaal Leenders moet de omgevingsvergunning nog worden aangevraagd. Gezien het 
verleden van het project bestaat er een kans op mogelijke bezwaren in deze procedure wat 
vertraging tot gevolg kan hebben.

 In de ramingen is een marktcorrectie van in totaal € 0,2 miljoen opgenomen omdat we kansen 
zien gebruik te maken van gunstige marktomstandigheden. Mocht het aanbestedingsresultaat 
leiden tot een negatieve financiële prognose, dan komen we bij u terug om aanvullend krediet 
aan te vragen. 

 Realisatie gemaal Leenders: Door de gedoogplicht en de locatie van het Gemaal langs de N375 
is er maar een beperkt bouwterrein aanwezig. Dit brengt risico’s met zich mee voor wat betreft 
hinder naar de omgeving. In de aanbesteding dagen we marktpartijen uit hierin met innovatieve 
oplossingen te komen en hinder voor de omgeving zo beperkt mogelijk te houden.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
Geen verdere bijzonderheden
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COMMUNICATIE 
Nadat het besluit genomen is wordt er een nieuwsbrief over het besluit en de planning van de 
uitvoering naar het gebied verstuurd.

VERVOLG / UITVOERING
Nadat het besluit genomen is wordt de aanbesteding gestart. Wanneer er een opdrachtnemer is 
geselecteerd worden gemaal Leenders en de watersysteemmaatregelen gerealiseerd. De uitvoering 
start naar verwachting medio 2021 en de werkzaamheden worden medio 2022 opgeleverd. 

BIJLAGEN
1. Watergebiedsplan (inclusief Projectplan Waterwet)
2. Overzichtskaart
3. Duurzaamheid gemaal

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
E. de Kruijk D.S. Schoonman
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