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ONDERWERP
Kredietaanvraag Vispassage Pontongemaal Zandwetering Wijhe
VOORSTEL
Een krediet van € 280.000 beschikbaar stellen voor het vispasseerbaar maken van de klepstuw bij
Pontongemaal Zandwetering Wijhe.
SAMENVATTING
De Zandwetering mondt via ‘Pontongemaal Zandwetering Wijhe’ uit in de Soestwetering. De klepstuw
bij dit pontongemaal is op dit moment nog niet vispasseerbaar. Om de nieuwe vispassages in de
Zandwetering bij Wijhe volledig te laten functioneren, is een vispassage bij de klepstuw van het
Pontongemaal Zandwetering Wijhe nodig. In bijgaand voorstel vragen wij u krediet beschikbaar te
stellen voor de realisatie van deze vispassage.
BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN
 Op 23 april 2019 heeft u het projectplan voor het project Zandwetering Wijhe vastgesteld en een
realisatiekrediet van € 1.336.000 vrijgegeven.
 In dit projectplan is opgenomen om de klepstuw ter plaatse van het Pontongemaal vispasseerbaar
te maken.
 De realisatie/uitvoering van deze vispassage was destijds geen onderdeel van de scope van het
WOM-project Zandwetering Wijhe; dit omdat op dat moment onvoldoende zicht was op de
mogelijke maatregelen, de kosten hiervan en daarmee de haalbaarheid. Het realisatiekrediet voor
de Zandwetering Wijhe van € 1.336.000 voorziet dan ook niet in de realisatie van een vispassage
van de klepstuw bij het pontongemaal.
 Inmiddels is nader onderzoek uitgevoerd en is zicht op en haalbare en betaalbare oplossing.
 De vispassage van de klepstuw ter plaatse van het pontongemaal is via een aparte post
opgenomen in de lijst voorgenomen investeringen bij de meerjarenraming 2020-2023.
 Voor dit specifieke geval is niet voorzien in mandatering aan het dagelijks bestuur. Vandaar dat dit
voorstel nu aan u wordt voorgelegd.
OMGEVING EN PARTNERS
De maatregel vindt plaats binnen de bestaande constructie en op eigendom van het waterschap,
waardoor de impact op de omgeving klein is.
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FINANCIËN
(x €1.000)

Voorstel

Benodigd krediet (bruto)

Meerjarenraming
2020-2023
DVI 20190220
280
280

Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)
Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)
Kapitaallasten

0

0

2021

2020

14

14

1

0

15

14

Overige exploitatiekosten (-baten)
Impact exploitatierekening
Specificatie bruto krediet:
Kostencategorieën

Bedrag (x €1.000)

Externe kosten incl. BTW

Budgethouder

198 Projectleider

Interne kosten

45 Projectleider

Risicoreservering voorzien incl. BTW

37 Opdrachtgever

Risicoreservering onvoorzien incl. BTW
Totale kosten incl. BTW

- Opdrachtgever
280

RISICO’S
Voor het project is een risicodossier opgesteld, voor deze risico’s zijn 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 SSK raming meegenomen.
TOELICHTING
In het Water op Maat (WOM)-project Zandwetering Wijhe wordt uitvoering gegeven aan de opgave
voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Onderdeel van die opgave is het vispasseerbaar maken van
stuwen in de Zandwetering. Deze maatregelen worden in 2020-2021 gerealiseerd, met uitzondering
van de klepstuw bij ‘Pontongemaal Zandwetering Wijhe’.
Om de nieuwe vispassages in de Zandwetering bij Wijhe volledig te laten functioneren – zodat vissen
vanuit de Soestwetering naar de Zandwetering kunnen migreren- , is een vispassage bij de klepstuw
van het Pontongemaal Zandwetering Wijhe nodig (zie bijlage voor locatie en korte toelichting). Tijdens
het ontwerpproces zijn verschillende opties onderzocht voor het vispasseerbaar maken van de
klepstuw bij het Pontongemaal. Uiteindelijk bleek slechts één optie technisch haalbaar. Bij deze optie
wordt een vissluis in de bestaande stuw gebouwd.
De vispassage van de klepstuw ter plaatse van het Pontongemaal is via een aparte post opgenomen
in de lijst voorgenomen investeringen bij de meerjarenraming 2020-2023. De jaarlijkse
onderhoudskosten van de vispassage bedragen € 1.000,-.
BIJLAGEN
1. Locatie klepstuw en pontongemaal incl. korte toelichting
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Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
ir. E. de Kruijk

de waarnemend dijkgraaf,
P.A. Zoon

