
 

 

Voorstel voor het algemeen bestuur 
 

ONDERWERP 

Krediet Realisatiefase Noordelijke Randmeerdijk   

Reg. Nr. Z/21/042993-178378 

Afdeling HWBP 

Portefeuillehouder B. Breunissen Opsteller Plekkenpol, Werner 

Datum DB - vergadering 5 oktober 2021 wernerplekkenpol@wdodelta.nl 

Datum AB - vergadering 26 oktober 2021 +31621518280 

 

 

ADVIES 
 

Het AB besluit: 

De dijkversterkingsopgave voor de ca. 300 m lange primaire kering Reeve tussen de Gelderse Sluis 

en de Zuidelijke Reevediepdijk in beheer van WDODelta, te koppelen aan de Realisatiefase van het 

HWBP project Noordelijke Randmeerdijk van Waterschap Vallei en Veluwe en daartoe een (bruto) 

krediet beschikbaar te stellen van € 2.137.000,- incl. btw. 

 

 

SAMENVATTING 
De Noordelijke Randmeerdijk is een primaire waterkering en in beheer bij waterschap Drents 

Overijsselse Delta (hierna WDODelta) en bij waterschap Vallei en Veluwe (hierna WSVV). In de 

Landelijke Toetsronde is dit traject, waaronder ook dijkvak Reeve (300 m) gelegen tussen de 

Gelderse Sluis en de Zuidelijke Reevediepdijk, afgekeurd en opgenomen in het HWBP. Vanwege 

doelmatigheidsoverwegingen is deze verbeteringsopgave gezamenlijk aangepakt, met de dagelijkse 

coördinatie bij WSVV. Het project bevindt zich in de afronding van de Planuitwerkingsfase en staat 

gereed voor de Realisatiefase. 

 

Voor het project is in 2020 een (ontwerp) Projectplan Waterwet Noordelijke Randmeerdijk opgesteld. 

Dit ontwerp plan beschrijf t de opgave, de wijze van uitvoering en eventuele nadelige gevolgen en hoe 

deze worden voorkomen of  hersteld. Dit plan vormt hiermee de juridische basis voor de uitvoering en 

voor het aanvragen van vergunningen, meldingen en onthef f ingen.  In de zomer van 2021 hebben de 

provincies Gelderland en Overijssel een positief  besluit genomen en het plan nogmaals ter inzage 

gelegd. Hierop zijn geen beroepen ingediend, waarna het plan onherroepelijk is geworden. In dezelfde 

periode zijn ook afspraken gemaakt met alle grondeigenaren over (tijdelijke) noodzakelijke gro nden 

voor de opgave. 

In de afgelopen weken is in nauwe afstemming met HWBP het voorliggend  Plan van Aanpak voor de 

Realisatiefase opgesteld, vanwege het verzoek tot subsidiebeschikking die in het najaar van 2021 bij 

het HWBP zal worden ingediend. Op deze manier kan, met de reeds gecontracteerde opdrachtnemer, 

begin 2022 met de uitvoering worden gestart en voldoet de dijk eind 2022 aan de normen voor 

waterveiligheid. 

 

  



 

 

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT 

Het doel van het project Noordelijke Randmeerdijk is om een waterveilige, toekomstbestendige en 

beheerbare waterkering te realiseren, zodat het gebied met zijn bewoners achter deze Randmeerdijk 

beschermd is tegen een overstroming vanuit het Randmeer. De dijk en kunstwerken moeten tot 2050 

voldoen aan de vereiste veiligheidsnormen (norm 1:100). 

Voor WDODelta betekent dit dat het dijkvak Reeve, ook wel bekend als ‘Dronther Overlaat’, over zijn 

beperkte lengte van 300 meter weer aan de veiligheidsnorm voldoet.  

 

KADER 

Voor het verkrijgen van HWBP-subsidie is het opstellen van een Plan van Aanpak voor de 

Realisatiefase noodzakelijk. Dit plan beschrijf t hoe de plannen uit het vastgestelde Projectplan 

Waterwet zullen worden gerealiseerd. 

  

Overzicht van relevante besluitvorming binnen WDODelta tot nu toe:  

• Vaststelling van Voorkeursalternatief  dijkversterking Gelderse Sluis - Reevediep door het 

DB op 27 november 2018 en door het AB op 29 januari 2019; 

• Vastelling Plan van Aanpak Planuitwerkingsfase voor het HWBP-project Noordelijke 

Randmeerdijk en Samenwerkingsovereenkomst tussen WSVV en WDODelta en 

beschikbaar stellen van bijbehorend krediet door DB op 9 april 2019 en door AB op 23 

april 2019; 

• Besluit van DB op 3 november 2020 tot vrijgave van het ontwerp Projectplan Waterwet 

Noordelijke Randmeerdijken voor ter inzage legging. 

• Besluit van DB op 6 april 2021 en van AB op 20 april 2021 tot vrijgave van het Projectplan 

Waterwet Noordelijke Randmeerdijk voor besluitvorming door provincie Overijssel.  

• Voorliggend besluit om voorafgaand aan de subsidieaanvraag bij en -besluit van HWBP 

het uitvoeringskrediet aan te vragen. Deze aanpak strookt met de werkwijze van WSVV, 

maar wijkt wel af  van de gebruikelijke procesgang van WDODelta. 

 

Door ook in de realisatiefase gezamenlijk op te trekken is invulling gegeven aan een zo doelmatige 

uitvoering van dit dijkverbeteringsproject. Het dijkvak Reeve (300m), in beheer bij WDODelta, is 

opgenomen in de grotere projectscope van WSVV. Op deze manier wordt ef f iciënt omgegaan met 

publieke middelen. 

 

ARGUMENTEN 

• Voldoen aan wettelijke norm 

Het voorgestelde besluit om het Plan van Aanpak voor de realisatiefase vast te stellen is een 

noodzakelijk stap om het project Noordelijke Randmeerdijk volgend jaar te kunnen realiseren. Na 

vaststelling door DB en AB van WDODelta en vaststelling door D&H en AB van WSVV in oktober en 

november 2021 zal het plan van aanpak formeel voor subsidieaanvraag worden ingediend bij het 

HWBP. Deze strakke planning is nodig om begin 2022 de realisatiebeschikking te krijgen, zodat de 

werkzaamheden direct daarna buiten kunnen plaatsvinden. Op deze manier kan de mijlpaal ‘dijk veilig’ 

eind 2022 worden gehaald en voldoet de dijk weer aan de wettelijke norm. 

 

• Efficiencyvoordeel bij gezamenlijke uitvoering 

Vanwege ef f iciënte en eenduidigheid heef t WDODelta aan WSVV gevraagd om dit dijk vak mee te 

koppelen met het HWBP project Noordelijke Randmeerdijk.  Nu ook WSVV gesteld staat voor de 

realisatie is, kan het ef f iciencyvoordeel alleen behaald worden als WDODelta ook meegaat.  

 

• Potentiële meekoppelkans emissieloos/-arm aanleggen dijkvak Reeve 

Parallel aan de ‘normale’ uitvoering van dijkvak Reeve (afweging van vervoer van kle i per as of  per 

schip, waarbij per schip nu in beeld is), is tijdens de behandeling van het Projectplan Waterwet vanuit 

HWBP en WSVV de vraag gesteld of  het projectteam ook wilde nadenken over emissieloos-/arm 

werken. Hierover zijn overleggen gevoerd binnen WSVV, met HWBP en met KWS, de 

bouwteampartner. Ook KWS wenst hier een bijdrage aan te leveren, mede vanuit pr-overwegingen.  

Dit traject loopt parallel aan de planuitwerking. Op dit moment ligt er een voorstel bij HWBP om dijkvak 

Reeve emissieloos/-arm aan te leggen. Dit scheelt circa 100 kg NOx-uitstoot en kost circa € 400.000,- 

meer dan reguliere uitvoering. Als dit plan wordt goedgekeurd, dan draagt HWBP 90% van de kosten. 

De overige 10% ofwel € 40.000,- moet dan verdeeld worden over de andere partners, WSVV, 

WDODelta en KWS. KWS en WSVV hebben aangegeven een bijdrage te zullen leveren. De 



 

 

gevraagde bijdrage van WDODelta is dan naar verwachting ongeveer € 15.000,- incl. btw. Hiervoor 

wordt krediet aangevraagd, dat alleen zal worden aangewend bij doorgang van dit plan. 

 

FINANCIËN 

De Planuitwerkingsfase wordt eind 2021 afgerond. Naar het zich nu laat aanzien komt het projectteam 

voor het deel van WDODelta precies uit met het hiervoor beschikbaar gestelde krediet. Met WSVV is 

overeenkomen dat de eventuele kleine overschrijding ten laste komt van WSVV. De SOK voor de die 

fase voorziet in dit besluit. 

 

In de meerjarenraming is rekening gehouden met het HWBP- project ‘Bijdrage Noordelijke 

Randmeerdijk’ als onderdeel van het traject Rondom Kampen, waarvan het ca. 300 meter lange 

dijktracé onderdeel is. 

 

De kosten voor de realisatiefase van NRD zijn recent door de bouwteampartner geraamd en door 

WSVV. De kosten zijn geraamd op € 6.040.048,- incl. btw. De geraamde kosten voor het deel van 

WDODelta bedragen € 2.071.789,- incl. btw. De kosten voor emissieloos/-arm Reeve bedragen voor 

WDODelta circa € 15.000,- incl. btw. 

 

De f inanciële bijdrage voor de realisatiefase van WDODelta aan WSVV voor het meekoppelen wordt 

bepaald aan de hand van een verdeelsleutel voor de realisatiekosten, zoals bepaald in bijlage 3 van 

de (concept-)SOK. Voorgesteld is 1) dat de directe bouwkosten voor Reeve ten laste komen van 

WDODelta en 2) de indirecte kosten, risico’s en opslagen voor de waterveiligheidsopgave pro rato 

worden verdeeld over beide partijen. 

Van de totale kosten van € 6.040.048,- voor het project NRD komt € 2.071.789,- incl. btw voor 

rekening van WDODelta. Deze kosten zijn voor dijkvak Reeve. Hiervan is 90% subsidiabel door 

HWBP, hetgeen inhoudt dat de eigen bijdrage van WDODelta dan € 207.179.- incl. btw. bedraagt. 

Daarbij komt dus mogelijk nog de bijdrage van € 15.000,- incl. btw voor emissieloos/-arm Reeve. De 

totale eigen bijdrage van WDODelta bedraagt dan € 222.179,- incl. btw.  

 

Voor dit project wordt de werkwijze van WSVV gevolgd. Dit betekent dat voorafgaand aan de 

daadwerkelijke subsidiebeschikking uitvoeringskrediet wordt aangevraagd. Dit proces heef t tot gevolg 

dat er enige onzekerheid is over de hoogte van de uiteindelijke beschikking. Ondanks dat de 

kostenraming en de voorgestelde verdeelsleutel ook met HWBP is besproken, bestaat de kans dat het 

HWBP bij de uiteindelijke beoordeling op onderdelen tot een ander oordeel komt. Om enige 

speelruimte te hebben, wordt voorgesteld om een krediet vrij te maken van afgerond € 2.137.000,- 

incl. btw. De extra ruimte van afgerond € 50.000,- zal worden toegevoegd aan de risicoreservering 

onvoorzien. En daarmee komt de eigen bijdrage van WDODelta binnen dit project op afgerond € 

273.000.- incl. btw. De verhoging van de uitvoeringskosten enerzijds en de extra risicoreservering 

anderzijds leiden tot een opwaartse bijstelling van de kapitaallasten met ingang van 2024.  

 

Na def initieve vaststelling van voorliggend PvA wordt één gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend 

bij het HWBP, gecoördineerd door WSVV. Hieruit volgen twee subsidiebeschikkingen, voor elk 

waterschap één.  

 

(x €1.000) Voorstel 
Meerjarenraming 
2018-2021 

 

Benodigd krediet (bruto) 2.137 1.720  

Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking) 1.865* 1.545  

Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1) 2024 2024  

 

Kapitaallasten obv benodigd (netto) krediet                10                      6  

Overige exploitatiekosten (-baten)                 -                       -    

Impact exploitatierekening                10                      6  

 

(*)  dit is 90 % van de bouwkosten  van € 2.071.789 

 

 



 

 

 

 

Specificatie bruto krediet: 

Kostencategorieën Bedrag (x €1.000) Budgethouder 

Externe kosten incl. BTW            1.560  Projectleider 

Interne kosten               339  Projectleider 

Risicoreservering voorzien incl. BTW               111  Opdrachtgever 

Risicoreservering onvoorzien incl. BTW               126  Opdrachtgever 

Totale kosten incl. BTW            2.137    

  

 

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN 

• Omgevingswet 

De realisatiefase vindt volgens planning plaats in 2022, met een nazorgfase in 2023. In deze periode 

treedt mogelijk ook de Omgevingswet in werking. In het Projectplan Waterwet en het voorliggend PvA 

voor de Noordelijke Randmeerdijk is hierop geanticipeerd. 

 

 

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S 

• Minnelijke verwerving 

Om de dijk te verbeteren zijn op enkele locaties gronden benodigd, zowel tijdelijk als def initief . In de 

afgelopen periode zijn gesprekken met eigenaren en pachters hierover zeer goed verlopen en is 

overal een akkoord bereikt. De laatste formele overeenkomsten worden in oktober gesloten. Het 

project kan tijdig over de noodzakelijke gronden beschikken.  

 

• Ontheffing beweiding 

Aan de grasmat op de nieuwe dijk Reeve worden zodanige eisen gesteld, dat hier geen rundvee meer 

op mag in verband met het risico op een niet gesloten graszode door vertrapping. Dit maakt dat met 

de verbetering van de dijk de onthef f ing ingetrokken is. De mogelijkheid  om schapen te weiden is wel 

toegestaan. Hiervoor zal een onthef f ing moeten worden aangevraagd.  

 

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK 

• Gedragen oplossing voor betrokken partners 

In de planuitwerkingsfase heef t het projectteam van WSVV namens en samen met WDODelta 

intensief  overleg gevoerd met betrokken partners, Dit zijn Rijkswaterstaat, provincies Overijssel en 

Gelderland , de gemeenten Kampen, Oldebroek en Elburg, Staatsbosbeheer en Gastvrije 

Randmeren. Dit traject heef  geleid tot instemming met het voorliggend plan door de Bestuurlijke 

Begeleidingsgroep (BBG) op 31 september 2020. Daarnaast hebben de indieners van twee 

zienswijzen op het ontwerp Projectplan positief  geregeerd op onze reactie in de Nota van 

Beantwoording. 

 

• Gedragen oplossing voor lokale bewoners 

Ook is intensief  overleg gevoerd met lokale bewoners, wonend in de omgeving van dijkvak Reeve en 

nabij de Gelderse Sluis. Het dijkvak Reeve kent één gebruiker, die zowel eigenaar is van enkele 

percelen als pachter van de overige percelen. De overige percelen zijn in eigendom van een stichting. 

In het tracé van dijkvak Reeve staat één woning op de dijk. Met de bewoners van deze woning is het 

ontwerp meerdere malen besproken, waardoor rekening is gehouden met de inrichting van de tuin 

achter de dijkverbetering. De bewoners hebben begrip voor de dijkverbetering en hebben hun 

voorkeur uitgesproken voor verdere uitwerking van het voorkeursalternatief  dat nu ter vaststelling 

voorligt. 

 

 

COMMUNICATIE  

Na besluitvorming binnen de beide waterschappen over voorliggend Plan van Aanpak zal breed 

gecommuniceerd worden over het onherroepelijk geworden Projectplan en de beoogde 



 

 

werkzaamheden buiten. Dit betref t conditionerende werkzaamheden in het najaar en de 

daadwerkelijke start in het voorjaar van 2022. In samenspraak met de afdeling communicatie van 

beide waterschappen is een communicatieplan opgesteld. 

 

VERVOLG / UITVOERING 

Na positief  besluit van het DB en AB over voorliggend plan, zijn de volgende relevante mijlpalen 

voorzien: 

Oktober/november 2021 : afronding onderhandelingen met bouwteampartner voor Realisatieovereenkomst 

Okt/ober/november 2021 : conditionerende werkzaamheden ter voorbereiding 

November 2021  : indienen subsidieaanvraag bij HWBP 

Februari 2022  : verkrijgen beschikking van HWBP 

Maart 2022  : ondertekening SOK tussen WSVV en WDODelta   

April 2022  : (op)start uitvoering  

Najaar 2022  : dijk veilig 

2023   : nazorgfase 

 

BIJLAGEN 

geen 

 


