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Begr.nr. Begrote inspanning 2020 Status en voortgang
2.2.1.da De voortgang van de HWBP-projecten is 

conform vastgesteld programma 
De voortgang van de HWBP-projecten is conform programma. 
De impact van de Coronacrisis op de mijlpalen is beperkt 
gebleven. Bij de projecten Stenendijk Hasselt en Zwolle Olst is 
de aanbesteding met een kleine vertraging volbracht. 
In de afgelopen periode is op verschillende niveaus veelvuldig 
afstemming geweest over de subsidieverlening van de 
verschillende projecten. Een “warme brief” vanuit de PD voor 
Zwolle-Olst spreekt vertrouwen uit in de aanpak. Voor 
Stadsdijken Zwolle is nu vanuit de PD groen licht voor de 
afronding van loop 1 en start loop 2 na interventie van de 
Adviescommissie. Er ligt nog geen definitieve uitspraak van de 
adviescommissie over loop 0 en 1. Wel hebben ze aangegeven 
geen bijzondere zaken gevonden te hebben die leiden tot een 
groot verschil van inzicht. Door deze interventie is er enige 
vertraging op de kredietaanvraag voor de planuitwerking. Voor 
het project Veilige Vecht is het startdocument Omgevingswet 
gepubliceerd als start van de verkenning. Bij het project de 
noordelijke randmeerdijk wordt het projectplan Waterwet naar 
verwachting een aantal maanden later in ontwerp vastgesteld. 
Dit heeft verder geen consequenties voor de bijdrage aan het 
waterschap Vallei&Veluwe. 
Op 16 juni is het AB bijgepraat over het HWBP programma 
tijdens een deltabijeenkomst. Het organisatieplan HWBP zal 
later worden vastgesteld dan gepland in verband met ontbreken 
van capaciteit bij HRM.

2.2.3.a We hebben voor een deel van ons gebied 
onderzocht wat het handelingsperspectief 
na een overstroming is om schade en aantal 
slachtoffers zo veel mogelijk te beperken

Besloten is om dit vraagstuk volgordelijk aan te pakken. Op dit 
moment worden in samenwerking met het platform 
crisisbeheersing Waterschappen Midden-Nederland onderzocht 
hoe de overstromingsscenario's eruit zien. Dit is stap 1 voor het 
bepalen waar de potentiële risico's liggen en daarmee het 
uitgangspunt voor een handelingsperspectief. Na het voltooien 
van dit onderzoek (verwachting Q1 2021) wordt op basis van 
dit resultaat een plan van aanpak opgesteld om ten behoeve van 
het handelingsperspectief.
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3.2.1.a We gaan in 2020 door met het 

uitvoeringsprogramma Water-op-Maat. We 
geven hierin invulling aan het 
geharmoniseerde Nationaal 
Bestuursakkoord Water beleid (NBW) en 
zetten in op voldoen aan de vastgestelde 
normen voor wateroverlast in 2027. 

 - Ondanks Covid-19 is uitvoering programma WOM over de 
grote lijn conform Berap-1, deltabijeenkomst 21 april 2020 en 
begrotingsbrief 2021, qua aantal projecten in uitvoering, 
doelrealisatie, tijd en geld. 
- Organisatie WOM programma wordt vanwege omvang en 
complexiteit in 2020 en 2021 geprofessionaliseerd, 
vergelijkbaar met andere grote programma's binnen WDODelta 
voor meer voorspelbaarheid. Dit vraagt structureel extra 
middelen/capaciteit (ten laste van exploitatie); waar in de 
begrotingsbrief reeds deels rekening mee is gehouden.
- Processen WOM programma worden verbeterd na uitgebreide 
evaluatie door o.a. vaste teams, vastomlijnde processen, 
anticiperen op participatie conform omgevingswet, 
verschuiving activiteiten naar voren in proces. Door het laatste 
verschuiven kosten van realisatiekrediet naar krediet 
projectvoorbereiding. Daarnaast worden de kosten voor 
projectvoorbereiding geactualiseerd op basis van actuele 
inzichten.

3.2.1.e De inventarisatie (ligging, hoogte en 
hoedanigheid) en het toetsingskader van de 
overige keringen is afgerond. In 2020 
worden voorstellen gedaan om voor de 
komende jaren tot eventuele maatregelen te 
komen.

Op 3 april 2018 heeft het DB besloten te onderzoeken of de 
overige keringen ook de NBW normwaterstanden kunnen 
keren. Gebleken is dat ruim 105 km (14%) bij de huidige 
inrichting en gebruik van het watersysteem niet aan de NBW 
norm voldoet. In het laatste kwartaal van 2020 zal er een DB 
voorstel worden aangeboden m.b.t. de wijze waarop met deze 
uitkomsten kan worden omgegaan. 

3.2.1.f/h We stellen een toetsingskader op voor het 
dagelijks peilbeheer (GGOR).

Er is een toetsingsmethodiek opgesteld. Deze bestaat 
voornamelijk uit groepsgesprekken en is gedurende de 
zomerperiode getest. Evaluatie en bijstelling loopt. Met het oog 
op de actualiteit omtrent Corona is het niet waarschijnlijk dat 
deze tests in 2020 nog leiden tot een bestuursvoorstel.

3.2.3.a We rollen de overname van het beheer in 
het stedelijke gebied uit met een planning 
die voorziet in afronding in 2021. Hierbij 
wordt afgestemd met de planning van de 
diverse gemeenten waarvan we deels 
afhankelijk zijn.

Er wordt hard gewerkt aan de overdracht van Stedelijk Water. 
De planning is er op gericht om dit voor 1 januari mogelijk te 
maken. Er is op dit moment nog geen eenduidig beeld bij het 
achterstallige onderhoud. Hier moet nog wel overeenstemming 
over worden bereikt en het is aannemelijk dat dit meer tijd 
vraagt dan dat er nu beschikbaar is. 

3.2.4.a Gebiedsgerichte invulling van de 
Veenweidevisie is gestart. Dit vindt plaats in 
het kader van het IBP (Interbestuurlijk 
Programma platteland).  Aan de hand van de 
eerste resultaten kan richting worden 
gegeven aan het peilbeheer in een aantal van 
deze gebieden.

Door corona loopt de bestuurlijke discussie (landelijk en 
regionaal) wat vertraging op. Tevens kan een gebiedsproces dat 
onderdeel uitmaakt van het IBP nu niet worden opgestart en 
voorbereid. Dit levert een vertraging op van enkele maanden. 
Dit betekent voor WDOD dat de ambtelijke inzet een langere 
doorlooptijd kent.

3.2.5.a We hebben een adaptiestrategie ontwikkeld  
in het kader van “Klimaat Actief” afgestemd 
met de Watervisie. 

We werken aan een Programma Klimaatadaptatie gebaseerd op 
de watervisie. 
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4.2.1.A.c Besluit AB over strategie nieuwe stoffen is 
vertaald in een uitvoeringsagenda en naar 
de investerings- en
exploitatiebegroting van programma 
Waterketen

De uitvoeringsagenda m.b.t. nieuwe stoffen zal naar 
verwachting in december 2020 / januari 2021 aan het DB 
worden aangeboden. 
Er wordt gedacht aan een pilot; waarbij wij voor de inhoud en 
timing afhankelijk zijn van externe partners. Er zijn middelen 
voor een pilot in de exploitatiebegroting beschikbaar.

4.2.1.A.b De uitkomsten van het gebiedsproces voor 
het KRW stroomgebiedsbeheerplan zijn 
vertaald naar de
investerings- en exploitatiebegroting van 
programma Waterketen

Het SGBP wordt in oktober aan het bestuur aangeboden. Er 
heeft nog geen concrete vertaling van dit voorstel naar de 
programmering plaatsgevonden. Dit is naar de aard van het 
implementatieproces (dat zal beginnen met onderzoek plegen) 
ook niet opportuun. 

4.2.3.a Uitvoering maatregelen 2020 vanuit het 
Energie Efficiëntie Plan (EEP).

Voorgenomen vervanging wordt niet gehaald. Het niet uitvoeren 
van deze maatregel op de RWZI Dieverbrug heeft op de totale 
energie besparing een effect van 0,6%. 

Door het ontbreken van een helder afwegingskader tussen 
maatregel en effect is er vertraging ontstaan. De casus 
Dieverbrug wordt gezien als voorbeeld in de spanning die kan 
ontstaan tussen het bereiken van verschillende en soms 
tegenstrijdige doelen. Met het voorgaande in het achterhoofd 
wordt binnen assetmanagement een afwegingskader 
ontwikkeld waardoor transparant wordt gemaakt in welke mate 
de voorgenomen maatregel effectief is t.o.v. welk doel. In dit 
licht lijkt het nog niet vervangen van de blowers, in afwachting 
van dit wegingskader, geoorloofd.

4.2.1.A.e Centrale processturing is verder 
vormgegeven. De software voor de centrale 
procesruimte is volledig in
gebruik genomen en de mogelijkheden voor 
doorontwikkeling zijn benoemd

Door verminderde personele capaciteit bij de afdeling beheer 
Waterketen, en daardoor een andere prioritering van 
werkzaamheden, zal fase 2 van de CPR niet in Q3 in gebruik 
worden genomen, maar in Q4. De evaluatie en het plan van 
aanpak voor doorontwikkeling zal dan in 2021 worden 
opgesteld.

5.2.1.c In 2020 stellen we het strategisch kader en 
het assetmanagementmodel vast, waarna op 
basis van een scan voor de hele organisatie 
inzicht wordt gegeven met betrekking tot de 
stand van zaken rondom assetmanagement. 
Op basis van een scan wordt concreet 
gemaakt wat de prioriteiten zijn en zal een 
concreet meetbaar doel voor de 
ontwikkeling van assetmanagement voor 
resp. 2021, 2022 en 2023 gesteld. Dit 
(samen)gevat in een plan hoe we de 
principes van assetmanagement gaan 
doorontwikkelen.

De quick scan is in 2020 uitgevoerd en de uitkomsten en de 
wijze waarop de implementatie (2021-2025) van 
assetmanagement wordt georganiseerd  worden in het laatste 
kwartaal met uw bestuur gedeeld. 
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5.2.1.
d

Vanaf 2020 wordt in de 4 programma’s 
geprioriteerd welke ontwikkelingen we voor 
digitale transformatie in gang gaan zetten. 
De afweging maken we op hoeveel waarde 
een ontwikkeling toevoegt aan onze 
organisatiedoelen; 

De voortgang is vertraagd omdat prioriteit is gegeven aan de 
Watervisie en het traject Ombuiging. Deze opgave wordt vanaf 
eind september 2020 weer opgepakt door de opgavemanager. 

5.2.4.c Naar aanleiding van het gehouden Klant 
Tevredenheidsonderzoek wordt de in 2019 
gestarte opvolging ook in 2020 nog 
gerealiseerd. Dit betreft onder meer de 
aanpassing van onze website.

Een hernieuwde visie op dienstverlening  zal in 2021 worden 
gepresenteerd. De reden van de vertraging ligt in het feit dat de 
visie in nauwe samenhang met de heroverweging  en met de door 
"covid 19" veranderingen in werkwijzen geformuleerd zal moeten 
worden. Veel maatregelen uit het KTO  zijn inmiddels wel 
geimplementeerd, zoals de nieuwe website die  inmiddels online 
is.

5.2.5.f Ten aanzien van internationale 
samenwerking wordt een plan opgesteld voor 
de uitvoering van ons in december 2019 
geactualiseerde beleid. 

Ter ondersteuning van de beleidsimplementatie zijn de 
doelenboom en het programmacontract internationale 
samenwerking opgesteld. De voortgang van het prgramma wordt 
drie maandelijks besproken met de opdrachtgever en de 
portefeuillehouder. Daarnaast vindt regelmatig communicatie 
over de resultataten plaats, bv via W--connect, nieuwsbrieven 
Blue Deal en publicaties in vakrijsdschriften. Door Corona zijn 
fysieke missies naar onze focuslanden naar verwachting niet 
meer mogelijk in 2020. Via virtuele missies worden zo goed als 
mogelijk de contacten onderhouden en de voortgang 
gestimuleerd. Beoogde resultaten in de landen blijven hierdoor 
wel achter (geschat doelbereik 50-75%).



Bijlage 3A Mijlpalen m.b.t. te verwachten aanvragen investeringen die starten 2020

Verschil Berap 2 Q2+Q3 2020

Progr. Rubriek

Aantal aan te 

vragen

objecten

2020

Impact op totale 

bruto krediet van 

de objecten 

2020

Aantal aan te 

vragen

objecten

2020

Impact op totale 

bruto krediet van 

de objecten 

2020

Aantal aan te 

vragen

objecten

2020

Werkelijk aantal 

aangevraagd

1 Veiligheid

H WBP 3 27,3% 3 31,6% 0 1

Groot ond e rho ud/ve rva ngi ng 0 - 0 - 0 0

Re gi on a l e  ke ri n ge n 0 - 0 - 0 0

Be h e e rs i ns trum e nta ri um 1 0,1% 1 0,2% 0 1

I nform a tie vo orzi e n i ng Ve i l i ghe i d 2 0,2% 2 0,3% 0 1

6 27,7% 6 32,0% 0 3

2 Watersysteem

Wa te r op  m a a t (W OM) p l a nu i twe rk i ng 16 3,7% 4 1,4% -12 1

Wa te r op  m a a t (W OM) re a l i s a tie 19 15,5% 11 15,2% -8 5

Ge m a l e n  Sp e ci a l s 2 4,1% 2 4,7% 0 1

Ge m a l e n  e n  s tu we n 17 8,7% 17 10,1% 0 17

Ba gge re n 4 1,5% 0 - -4 0

Bi jd ra ge n 3 1,0% 3 1,1% 0 1

Ove ri g 1 0,4% 1 0,4% 0 1

Ste de l i jk  wa te rbe h e e r 1 0,9% 1 1,0% 0 0

Ophe ffe n kne l punte n  wa te rbe he e r s te de l i jk e n  l a nde l i jk3 0,9% 6 0,4% 3 4

Wa te rs cha ps zo rg 2 2,2% 2 2,5% 0 2

Groot ond e rho ud/ve rva ngi ng 0 - 0 - 0 0

Vi s mi gra tie p rogra m m a 2 0,1% 2 0,2% 0 0

I nform a tie vo orzi e n i ng wa te rs ys te m e n 3 0,3% 3 0,4% 0 3

Ma te ri e e l 1 0,8% 1 0,9% 0 1

Fa ci l i ta i r 3 0,2% 3 0,3% 0 3

77 40,4% 56 38,6% -21 39

3 Waterketen

Sp e ci a l s 1 0,1% 1 0,1% 0 0

Aa n s cha f / ve rva ngi ng 0

Groot ond e rho ud RWZI 's 6 12,5% 5 8,2% -1 5

Groot ond e rho ud RWZI 's   be he e roptim a l i s a tie s 5 2,0% 5 2,3% 0 5

Ontwi kke l i n ge n  a fva l wa te rke te n 9 5,0% 9 5,7% 0 2

Be s turi n gs i ns ta l l a tie s  RWZI 's 4 0,6% 3 0,7% -1 3

Be h e e r e n  o nde rhoud s p ro je cte n 4 0,4% 4 0,4% 0 2

I nform a tie vo orzi e n i ng wa te rke te n 1 0,1% 2 0,2% 1 2

Groot ond e rho ud p e rs l e i d i n ge n 10 2,0% 9 2,3% -1 5

Groot ond e rho ud ri oo l ge m a l e n 10 1,2% 10 1,4% 0 10

50 23,8% 48 21,3% -2 34

4 Maatschappij en Organisatie

Orga n i s a tie 1 0,7% 1 0,9% 0 0

Ove ri g MO 1 2,7% 1 3,1% 0 0

I nform a tie vo orzi e n i ng MO 15 4,1% 14 3,4% -1 7

Fa ci l i ta i r MO 3 0,5% 3 0,6% 0 2

20 8,1% 19 8,0% -1 9

totaal incl. HWBP 153 100,0% 129 100,0% -24 85

totaal excl. HWBP 150 72,7% 126 68,4% -24 84

Te verwachten aanvragen van investeringen die starten

Begroting 2020 Actualisatie Berap 2020-2

 Het aantal mijlpalen geeft een indicatie van de mate waarin we onze (investerings)voornemens realiseren. 

Onderstaand wordt het aantal afwijkingen (mutaties t.o.v. begroting) per programma nader toegelicht. Per (te 

starten) investering worden achtergronden beschreven die leiden tot versnelde of vertraagde start van de 

investering. Per mijlpaal wordt onderstaand aangegeven of het gaat om versnelde start t.o.v. de begroting 2020 (een 

plus), of een vertraagde start (een min). 



Progr. Rubriek Omschrijving investering

Aantal aan te 

vragen

objecten

Begroting 

2020

Aantal aan te 

vragen

objecten

Actualisatie 

berap 2020-2

Verschil Bestuurlijke toelichting

2 Water op maat  planuitwerking Nieuwe Wetering (beneden), voorbereiding 1 0 -1 Gemeld in Berap 1; i.v.m. herprogrammering WOM verschuiving naar 2021

2 Water op maat  planuitwerking PU Stouwe 1 0 -1 Gemeld in Berap 1; i.v.m. herprogrammering WOM verschuiving naar 2021

2 Water op maat  planuitwerking Stroomgebied Streukelerzijl  PU optimaliseren stroomgebied (3 projecten)1 0 -1

Gemeld in Berap 1; herprogrammering WOM, wellicht enkele aanpassingen 

gemalen.

2 Water op maat  planuitwerking Oude Diep - Bochtverruiming NS prorail PU 1 0 -1 Gemeld in Berap 1; Gekoppeld aan planning Prorail. Scope nog onduidelijk.

2 Water op maat  planuitwerking Hoogeveen (e.o.), planuitwerking 1 0 -1 I.v.m. herprogrammering WOM verschuiving naar 2028

2 Water op maat  planuitwerking Ruiner Aa, planuitwerking 1 0 -1

Gemeld in Berap 1; Door de planuitwerking Ruiner Aa gelijktijdig met de reeds 

gestarte planuitwerking van de omliggende gebieden Boerveense plassen en 

Domeinweg uit te voeren kan een groter stroomgebied in zijn totaal beschouwd 

worden en kunnen werkzaamheden gecombineerd worden uitgevoerd.

2 Water op maat  planuitwerking Blokzijl  Leeuwterveld, PU 1 0 -1 Gemeld in Berap 1; i.v.m. herprogrammering WOM verschuiving naar 2021

2 Water op maat  planuitwerking Oldemarkt-Steenwijkerwold, planuitwerking 1 0 -1 I.v.m. herprogrammering WOM, verschuiving naar 2022

2 Water op maat  planuitwerking Overijssels Kanaal (Deventer), planuitwerking 1 0 -1 Gemeld in Berap 1; i.v.m. herprogrammering WOM verschuiving naar 2021

2 Water op maat  planuitwerking Smilde, planuitwerking 1 0 -1 I.v.m. herprogrammering WOM, scope nog onduidelijk

2 Water op maat  planuitwerking Zuidwolder west (Reestvervangende leidingen) 1 0 -1 I.v.m. herprogrammering WOM, scope nog onduidelijk

2 Water op maat  planuitwerking Zuidwolder wateroplossing 1 0 -1 I.v.m. herprogrammering WOM, scope nog onduidelijk

Water op maat  planuitwerking -12

2 Water op maat (WOM)  realisatie Maatregelen n.a.v. Peilbesluit Kampereiland Mandjeswaard Pieper en Zuiderzeepolder / Haerst-Genne, Kruimels, Haatland, Broeken, Maten en Dronten1 0 -1 I.v.m. herprogrammering WOM verschuiving van 2020 naar 2025.

2 Water op maat (WOM)  realisatie Maatregelen n.a.v. Peilbesluit Kampereiland Mandjeswaard Pieper en Zuiderzeepolder / Haerst-Genne, Kruimels, Haatland, Broeken, Maten en Dronten1 0 -1

Projectrealisatie geeft aan dat bedrag niet in 2020 zal worden uitgegeven (Rolf 

van Toorn bestuursvoorstel okt 2020). Verschuiving naar 2021.

2 Water op maat (WOM)  realisatie Spoortippe-Punthorst (l.i. Staphorst-Reestdal), realisatie 0 1 1

Gemeld in Berap 1; Onzekerheid rondom de PAS en zienswijzen vanuit het gebied 

op het Besluit Tijdelijk Gebruik (BTG) hebben er toe geleid dat de 

uitvoeringsommissie (Landinrichting) het BTG heeft ingetrokken. Dit betekent dat 

de benodigde gronden voor het WOM-project Spoortippe en Punthorst en 

daarmee ook het zonnepark niet op 1 januari 2020 beschikbaar waren. In 2019 

heeft de bestuurscommissie landinrichting besloten om de uitvoering van de 

landinrichting met een jaar uit te stellen en te starten op 1 januari 2021. De 

kredietaanvraag is goedgekeurd in het AB van 28-04-2020.

2 Water op maat (WOM)  realisatie Herstel peilscheiding kanaal Zeegrave-Bisschopswetering 1 0 -1

Het project is op on hold gezet. De scope is onduidelijk. Daarbij komt dat er in het 

gebied veel inklinking is en het is niet duidelijk hoe hier mee om te gaan.

2 Water op maat (WOM)  realisatie Vledders en Leijerhooilanden 0 1 1

Als gevolg van de ruilverkaveling, stikstof en PFAS problematiek heeft het 

ontwerpproces vertraging opgelopen. Hierdoor verschuiven de uitvoeringskosten 

naar achteren. Het krediet is verleend op 28-4-2020. Naar verwachting zal het 

project in 2022 in exploitatie worden genomen.

2 Water op maat (WOM)  realisatie Project duurzaam beheer Vecht RvdV2: energie uit waterkracht stuwen1 0 -1 Gemeld in Berap 1; Nog geen PU krediet beschikbaar, vertraging naar 2021.

2 Water op maat (WOM)  realisatie Stadsontwikkeling Nieuwveenselanden, Nijeveen/Kolderveen 1 0 -1

Gemeld in Berap 1; Als gevolg van de lopende beroepsprocedure heeft het 

gebiedsproces vertraging opgelopen. Hierdoor verschuiven de uitvoeringskosten 

naar achteren. Vooralsnog is nog steeds de verwachting dat het project in 2022 in 

exploitatie gaat.

2 Water op maat (WOM)  realisatie Gemaal Leenders WOM stadsontwikkeling Nieuwveenselanden, Nijeveen/Kolderveen1 0 -1

Gemeld in Berap 1; Als gevolg van de lopende beroepsprocedure heeft het 

gebiedsproces vertraging opgelopen. Hierdoor verschuiven de uitvoeringskosten 

naar achteren. Vooralsnog is nog steeds de verwachting dat het project in 2022 in 

exploitatie gaat.

2 Water op maat (WOM)  realisatie KRW-maatregelen Waterlichaam Drentse Kanalen, fase 1 realisatie 1 0 -1

Gemeld in Berap 1; Er wordt een gezamenlijk voorbereidingskrediet PU voor 

Drentse kanalen, Linthorsthomankanaal, Beilervaart/Oranjekanaal aangevraagd in 

2020. Het uitvoeringskrediet wordt dus niet in 2020 aangevraagd. 

2 Water op maat (WOM)  realisatie Oude Vaart (fase 1), natuurvriendelijke oever realisatie 1 0 -1

Gemeld in Berap 1; NBW knelpunt is geen zelfstandig project. Bij 

herprogrammering WOM is het project vervallen.

2 Water op maat (WOM)  realisatie Wateraanvoer Vechterweerd Noord fase 1, realisatie 1 0 -1

Gemeld in Berap 1; Programmering en realisering is mede afhankelijk van 

afstemming met derden

2 Water op maat (WOM)  realisatie Eekmaten / Eelperwesterveld 1 0 -1 Gemeld in Berap 1; Bijdrage aan Drents Landschap. Programmering ligt bij DL.

Water op maat (W OM) realisatie -8

2 Baggeren Linthorst Homankanaal: Baggeren / Groot onderhoud kanalen & KRW 1 0 -1

In het DB is besloten om voor de eerste keer op profiel brengen van de 

voormalige scheepvaartkanalen in Drenthe op te schorten in afwachting van PFAS 

en KRW. Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 193.000  voor 

de planuitwerkingsfase van de bagger- en KRW-opgave van het resterende deel 

van het Linthorst Homankanaal, de Beilervaart en Oranjekanaal. In afwachting van 

de uitkomsten van de planuitwerkingen zijn er nog geen nieuwe bedragen 

opgenomen.

2 Baggeren Beilervaart/Oranjekanaal; 1e keer op profiel brengen 2019 1 0 -1

In het DB is besloten om voor de eerste keer op profiel brengen van de 

voormalige scheepvaartkanalen in Drenthe op te schorten in afwachting van PFAS 

en KRW. Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 193.000  voor 

de planuitwerkingsfase van de bagger- en KRW-opgave van het resterende deel 

van het Linthorst Homankanaal, de Beilervaart en Oranjekanaal. In afwachting van 

de uitkomsten van de planuitwerkingen zijn er nog geen nieuwe bedragen 

opgenomen.

2 Baggeren Beilervaart/Oranjekanaal; 1e keer op profiel brengen 2020 1 0 -1

In het DB is besloten om voor de eerste keer op profiel brengen van de 

voormalige scheepvaartkanalen in Drenthe op te schorten in afwachting van PFAS 

en KRW. Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 193.000  voor 

de planuitwerkingsfase van de bagger- en KRW-opgave van het resterende deel 

van het Linthorst Homankanaal, de Beilervaart en Oranjekanaal. In afwachting van 

de uitkomsten van de planuitwerkingen zijn er nog geen nieuwe bedragen 

opgenomen.

2 Baggeren Watergang De Beek te IJsselmuiden aanpassen 1 0 -1

Gemeld in Berap 1; Planuitwerking start in 2020. Nog geen scope bekend en volgt 

nog. Naar verwachting realisatie in 2021.

Baggeren -4

2 Overig Project DuurzaamDoen "Zon binnen de hekken" (tranche 2021) 1 0 -1 Verschuiving naar 2021.

2 Overig Grasbetonverhardingen Reevediep 0 1 1

Op 58 locaties op en nabij de primaire waterkering langs het Reevediep moet in 

totaal 5.454 m3 grasbetonverharding aangebracht worden. Krediet verleend door 

AB op 30 juni 2020.

Overig 0

2 Opheffen knelpunten waterbeheer stedelijk en landelijkOpheffen knelpunten waterbeheer stedelijk en landelijk 2020 0 4 4

Gemeld in Berap 1; Aangevraagde projecten in 2021 zijn projecten 5026 

wateroverlast Balkbrug (200k), projecten 16166 Midden Drenthe (135k), 16165 

Wijhe beschoeiing (55k) en 16172 Beschoeiing Koekoekspolder en polder 

Mastenbroek. Deze laatste 3 projecten worden eveneens in 2020 opgeleverd.

2 Opheffen knelpunten waterbeheer stedelijk en landelijkAanpassen watergang/duiker Scheerwolde 1 0 -1

Investering vervalt. De kosten wegen niet op tegen de baten. Op het betreffende 

traject zal intensiever onderhoud plaatsvinden.

Opheffen knelpunten waterbeheer stedelijk en landelijk 3

Watersysteem -21



3 Groot onderhoud RWZI's Fase 1+2 Sliblijn Echten: Herbouw Slibgistingsinstallatie 2 1 -1

De scope is aangepast door het bestuursbesluit van 26 mei 2020. Het VKA bestaat 

uit: slibgistingsinsallatie herbouwen; WKK vervangen door groengasinstallatie en 

afvangen van CO2. De raming is hierop aangepast. Het bestuur heeft een 

voorbereidingskrediet van 6 miljoen verleend.

3 Besturingsinstallaties RWZI's 2020 Groot onderhoud besturingsinstallaties RWZI/SOI 3 2 -1

Gemeld in Berap 1; De scope omhelst de aanvraag van 2 projecten, namelijk RWZI 

Dalfsen (319k) en Dieverbrug (289k). Deze kredietaanvraag "waterketen 

maatregelen 2020" is door het AB goedgekeurd op 3-12-2019 in haar vergadering.

3 Informatievoorziening waterketen Ontwikkeling gezamenlijke standaard procesautomatisering Waterkracht (meerjarenplan Waterkracht zuiveren)0 1 1

Gemeld in Berap 1; Voor de procesautomatisering van de RWZIs hebben 

waterschap Vechtstromen en Wdodelta een gezamenlijke standaard ontwikkeld. 

Kredietaanvraag op 28-04-2020 met nr Z/20/033001

3 Groot onderhoud persleidingen 2020; Groot onderhoud transportleidingen (persleidingen) - Realisatie 5 4 -1

Scope 2020 e.v. her hergeprioriteerd en verwerkt in corporater VI's voor de 

begroting en MJR 2021-2024

Waterketen -2

4 Informatievoorziening MO Vervanging financieel systeem fase 2 1 0 -1

Gemeld in Berap 1; Bij opstellen aanbestedingsstukken is gebleken dat 1 op 1 

vervanging niet wenselijk is, de eisen zijn aanzienlijk gestegen waaraan een 

pakket dient te voldoen. De verhoging van het krediet van €400k naar €1,5 

middels een kredietaanvraag , is op 22-10-2019 door het AB vastgesteld. 

0

Maatschappij en Organisatie -1

0

Eindtotaal -24



Het aantal mijlpalen geeft een indicatie van de mate waarin we onze (investerings)voornemens realiseren. 

Onderstaand wordt het aantal afwijkingen (mutaties t.o.v. begroting) per programma nader toegelicht. Per (gereed 

te melden) investering worden achtergronden beschreven die leiden tot versnelde of vertraagde afsluiting van het 

investeringskrediet. Per mijlpaal wordt onderstaand aangegeven of het gaat om versnelde realisatie gaat t.o.v. de 

begroting 2020 (een plus), of om vertraging (een min).    



Progr. Rubriek Omschrijving investering

Aantal 

gereed te 

m elden 

objecten 

Begroting 

2020 

Aantal 

gereed te 

melden 

objecten 

Actualisatie 

Berap 2020-

2

Verschil Bestuurlijke toelichting berap

1 Groot onderhoud/vervanging Vervange n klepkeringen Kampen 1 0 -1

Gemeld in Berap 1; Het project is conform planning uitgevoerd, de MOR is aangesproken om de laatste 

werkzaamheden af te kunnen ronden. Het project wordt e ind Q1 2020 afgesloten. Het project in exploitatie 

genomen bij de jaarrekening 2019.

1 Beheersinstrumentarium Actualisatie  leggers primaire-, regionale  en ove rige keringen (totaal beheersgebied en al le jaren)1 0 -1 VI Vervallen, DB besluit wel exploitatie ve rhogen met 25K

Veiligheid -2

2 Water op maat  planuitwerking Vrb gebiedsontwikkeling Oude Willem 0 1 1

De laatste  werkzaamheden hebben vanwege Covid-19 ve rtraging opgelopen. Worden dit najaar 2020 

uitgevoe rd.

2 Water op maat  planuitwerking Voorb. Peilbesl. Kostverlorenzij l en Kloosterzij l 1 0 -1

Gemeld in Berap 1; De uitwerking van het peilbesluit is in afwachting van de Veenweidevisie . De pilot met 

onderw aterdrainage is in 2018 gestart en de focus ligt de komende 3 jaar op de monitoring. De toestand is niet 

veranderd ten opzichte van juni 2019. In Maart 2020 nog steeds in afwachting van de veenweidevisie en de 

uitkomst van de pilot met onderwaterdrainage.

2 Water op maat  planuitwerking Voorbere iding aanpassing Bree broeksle iding 0 1 1

Gemeld in Berap 1. Als gevolg van de stikstof en PFAs problematiek heeft het ontwerpproces vertraging 

opgelopen. Vooralsnog is de planning dat het projectplan met bi jbe horende realisatiekrediet in jul i 2020 door 

het AB kan worden vastgesteld.

2 Water op maat  planuitwerking Voorbere iding aanpassing WL Uitwateringskanaal 1 0 -1

Gemeld in Berap 1; Het project Uitwateringskanaal  is gekoppeld aan het project N307 van de provincie. De 

provincies hebben vanwege een discussiepunt over de  watervei ligheid als gevolge van amoveren 

Roggebotsluis besloten om extra onderzoeken uit te voeren. Als de onderzoeken definitief zi jn worden de  

vergunningen t.b.v. de hoofdbesluiten (w.o. het projectplan WDOD di jken en uitwateringskanaal) 

gecoördineerd aangevraagd. Dat beteke nt dat het Projectplan op zijn vroegst juli 2020 definitief wordt 

vastgesteld. De uitvoering vindt dan plaats in de periode 2021-2022.

Verder is op dit moment niet in te schatten wat de impact is van het risico inzake de nieuwe  w ettelijke kaders 

voor PAS (Programmatische Aanpak Stikstofdepositie) en PFAS (chemische stoffen die van nature niet in het 

mil ieu voorkomen).

W ater op maat  planuitwerking 0

2 Water op maat (WOM)  realisatie WOM Reestdal/Zuidwolde 1 0 -1

Uitvoe ring Vogelzangsche Wijk is eind maart gestart. Doorlooptijd is ongeveer 1,5 jaar. Afronding kan dus e ind 

2021 plaatsvinden.

2 Water op maat (WOM)  realisatie IGP RE Marsw etering fase 2 1 0 -1

Gemeld in Berap 1; Door o.a. een rechtszaak in de aanbe stedingsprocedure heeft er toe geleid dat er een 

toename in kosten is en een bijgestelde prognose eindstand. De verwachtte prognose (incl risico’s) komt 

daarmee  boven het vastgestelde krediet, maar bl ijft nog onder de MOR-grens. Verwachte oplevering is 30 juni 

2021.

2 Water op maat (WOM)  realisatie

Maatrege len n.a.v. Peilbesluit Kampereiland Mandjesw aard Pieper en 

Zuiderzeepolder 1 0 -1

Projectrealisatie geeft aan dat bedrag niet in 2020 zal worden uitgegeven. Info Rolf van Toorn, S&B, 

(bestuursvoorstel okt 2020)

2 Water op maat (WOM)  realisatie Kostverlorenzi jl Vispassage 1 0 -1

Het DB besluit 30-6-2020:

Voor de maatregel V ispassage Kostverlorenzijl te  accepteren dat de  maatregel is uitgevoerd, maar niet volledig 

voldoet aan de KRW-doelstellingen en pas na 2027 aanvullende maatre gelen te  overwegen.

W ater op maat (W OM) realisatie -4

2 Gemalen en stuwe n Gemalen en stuwen opgave  2019 (15 stuks)

2 Gemalen en stuwe n Gemalen en stuwen opgave  Primavera 2020 14 11 -3

Gemeld in Berap 1; Binnen dit krediet is de renovatie van in totaal 17 gemalen en stuwen voorzien. Door 

tegenvallende bouwkosten komt de prognose (incl risico's) boven het krediet. De totale verwachtte 

overschrijding (incl risico's) blijft nog w el onder de MOR. Verder is een claim ingediend door e en 

opdrachtnemer van enkele objecten binnen het kredie t. We verwachten dat slechts een gedeelte van de claim 

wordt toege kend, wanneer dat het geval is kan deze financiële  tegenval ler opgevangen worden binnen de  

MOR. Echter, het (proces)risico blijft dat deze claim alsnog volledig w ordt toegekend, waardoor de MOR-gre ns 

overschrijdt. Indien dat het geval is, zal conform bestaande procedure s een bestuursgang plaatsvinden.

2 Gemalen en stuwe n Oosterboe r gemaal (tranche 2019=tranche 2018) 1 2 1 Gemeld in Berap 1; gemaal Oosterboer en Helling beide opgeleverd begin februari 2020

2 Gemalen en stuwe n 15 Eesveen 3 0 1 1 Gemeld in Berap 1; gemaal Eesveen opge leverd e ind februari 2020

2 Gemalen en stuwe n Benoorden de Willemsvaart 1 0 -1 Gemeld in Berap 1; Benoorden de Willemsvaart opgele verd december 2019

2 Gemalen en stuwe n Stuw Marw etering 1 (Ganzepan) 1 0 -1 Gemeld in Berap 1; door vertraging MWF2 is het nog onze ker of dit proje ct gerealiseerd w ordt in 2020

2 Gemalen en stuwe n Stuw Marswetering 2 (Heinoseweg) 1 0 -1 Gemeld in Berap 1; door vertraging MWF2 is het nog onze ker of dit proje ct gerealiseerd w ordt in 2020

2 Gemalen en stuwe n Stuw Marswetering 3 (Marsw eg) 1 0 -1 Gemeld in Berap 1; door vertraging MWF2 is het nog onze ker of dit proje ct gerealiseerd w ordt in 2020

2 Gemalen en stuwe n Overnamekosten gemalen Drentse kanalen 1 0 -1 Gemeld in Berap 1. Scope is onbekend, planuitw erking in zomer 2020. Start in 2021

Gemalen en stuwen -6

2 Baggeren Linthorst Homankanaal: Bagge ren / Groot onderhoud kanalen & KRW 1 0 -1

In overle g met Renee Mellaard en Ed Maatman de investering toch opge nomen in latere  jaren. In het 

bestuursvoorstel van 16 juni 2020 staat de volgende raming. Om deze redenen zijn de kosten fors hoger dan 

geraamd in de MJR. In de MJR is een bedrag opgenomen voor de baggerwerkzaamheden van € 1,225 miljoen. 

De huidige SSK raming voor de bagger en NVO opgave  bedraagt € 2,075 miljoen.

2 Baggeren Beilervaart/Oranjekanaal; 1e keer op profiel brengen 2019 1 0 -1

In DB is besloten om het voor het eerste keer op profie l bre ngen van de voormalige scheepvaartkanalen in 

Drenthe (LHK/OK/BV) op te  schorten in afwachting van PFAS en KRW. Tekst DB-besluit “Het Dageli jks Bestuur 

besluit:

1. Het bagge ren van he t Linthorst Homankanaal  (landeli jk en stedelijk deel) en de aanleg van een 

natuurvriendelijke oever een aantal jaren uitstellen.

2. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te ste llen voor e en totaalbe drag van € 193.000 voor de 

planuitwerkingsfase  van de bagger- en KRW opgave van het resterende de el van het Linthorst Homankanaal, de 

Bei lervaart en het Oranjekanaal. In afwachting van de uitkomsten van de planuitwerkingen zijn er nog geen 

nie uwe bedragen opgenomen.

2 Baggeren Watergang De  Beek te  IJsselmuiden aanpassen 1 0 -1

Gemeld in Berap 1; Planuitwerking start in 2020, Nog geen scope bekend en volgt nog. Realisatie vindt plaats in 

2021.

Baggeren -3

2 Bijdragen Bijdrage optimalisatie zuiveringskring Echten 1 0 -1

Projectnummer dubbel aangemaakt. Projectnummer kan vervallen (zie  ook 5019 Bi jdrage gemeente 

Hoogeve en w atersysteem centrum)

2 Bijdragen Deelname in investeringsprojecten van gemeenten met w aterschapsbelang 20201 0 -1

Het be drag van de jaarschijf 2020 is ve rschoven naar 2022 omdat naar verwachting de bijdrage aan de ge mee nte 

Zwolle dan pas uitbetaald kan w orden. De onderhandelingen lopen we l medio 2020.

2 Bijdragen Bijdragen aan initiatieven van derden DAW (tranche  2020) 1 0 -1 Vertraging van 2020 naar 2023

Bijdragen -3



2

Opheffe n knelpunten waterbeheer 

stedelijk en landelijk Opheffen knelpunten landelijk gebied bij Wijhe 0 1 1

Begin 2020 is er door de afdeling Beheer & Onderhoud e en krediet van €55.000 voor het realiseren van 

me ekoppelkansen bij het project Zandwetering Wijhe. Dit krediet is niet aan het projectkrediet Zandw etering 

Wijhe toege voegd, maar er is een apart kredietnumme r voor gemaakt (16165). Voor de beheersing van de 

financiën is het echter wenselijk om het geld aan het projectkrediet toe te  voegen, daarom w erd de €55.000 

van krediet 1616501 naar 1615701 verplaatst.

2

Opheffe n knelpunten waterbeheer 

stedelijk en landelijk Opheffen knelpunten gemeente Midden Drenthe 1 0 -1

Gemeld in Berap 1. Op tw ee locaties – traject De Gelder (100 m1) en traject Prins Bernardlaan (360 m1) in Wijhe- 

is de onderhoudsroute  verzakt of ontstaat door het baggeren van de Zandwetering een risico op het inzakken 

van he t talud. Herstel van deze situatie is onderdeel van de beheer- en onderhoudsinspanning van het 

waterschap. Om veil ig met smalspoor te kunnen blijven werken die nt beschoei ing geplaatst te worden (ter 

vervanging van de bestaande schoeiing). De kosten voor het vervange n van de beschoeiing zijn € 53.396 

inclusie f BTW (SSK-raming). Oplvering 31-12-2020.

2

Opheffe n knelpunten waterbeheer 

stedelijk en landelijk Duikers he rleggen/vernieuwe n 2020 1 0 -1

Vervallen investeringe n, bedragen worden niet opgevraagd. Knelpuntenpot 2020 beschikbaar voor 

calamiteiten.

2

Opheffe n knelpunten waterbeheer 

stedelijk en landelijk Duikers he rleggen/vernieuwe n 2019 0 1 1

Vervallen investeringe n, bedragen worden niet opgevraagd. Knelpuntenpot 2020 beschikbaar voor 

calamiteiten.

2

Opheffe n knelpunten waterbeheer 

stedelijk en landelijk Opheffen knelpunten waterbeheer stedelijk en landelijk 2017 t/m 2020 0 1 1 Z/20/035041 akkoordbevinding DT 19-08-2020, gemuteerd 75k van het bedrag van 2019 (van 550K naar 475K)

2

Opheffe n knelpunten waterbeheer 

stedelijk en landelijk Aanleggen/ve rbeteren rijroutes regio West 1 0 -1 Gemeld in berap 1; e.e.a. wordt meegenomen in waterschapszorg (project 16154).

Opheffen knelpunten waterbeheer 

stedelijk en landelijk 0

2 Vismigratieprogramma Gemaal Re eve, planuitw erking 1 0 -1

Gemeld in Berap 1; vispasseerbaarheid wordt meegenomen bij renovatie  door team grote gemalen (zie ook 

DVI realisatie 20510118

Staat nog niet bij projectrealisatie in de l ijst! wordt doorgeschoven naar 2021.

Vismigratieprogramma

2 Facilitair Asbestverw ijdering dive rse locaties 2019 1 0 -1

2 Facilitair Asbestverw ijdering dive rse locaties 2020 1 0 -1

Facilitair -2

W atersysteem -19

Asbestsanering en nieuwbouw Alteveer. In september wordt een start gemaakt met de sloop en asbest- en 

grondsanering van de oude schuren. Aansluitend wordt in oktober een start gemaakt met de nieuwbouw  die 

me dio december w ordt opgeleverd. In deze periode zullen de maandtermijnen dan ook op dit krediet worden 

geboekt. Verwachte datum in exploitatie  op 31-01-2021.



Bijlage : Detailoverzicht gerapporteerde afwijkingen lopende investeringen

De duiding groen, wil zeggen dat conform de laatste rapportage wordt gehandeld. De duiding oranje betekent dat mogelijk wordt afgeweken van de benoemde aspecten 

van het project. Rood wil zeggen dat zeker zal worden afgeweken van een bepaald aspect van het project. Uitzondering op deze duiding vormt de kolom geld, waarbij 

oranje betekent dat o.b.v. actuele inzichten de MOR zal worden aangewend; en rood betekent dat de MOR wordt overschreden. 


