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onderwerp  Beantwoording vraag clusterkrediet voorbereiding WOM projecten 

Bij de behandeling van de 2e bestuursrapportage 2021 (in uw vergadering van  30-11-2021) is 

toegezegd dat een aanvullende toelichting zal worden gegeven op het extra benodigd krediet voor de 

voorbereiding van WOM-projecten.  

Dit clusterkrediet 2018 (van € 2,38 miljoen) is destijds aangevraagd voor voorbereiding van 13 WOM-

projecten. Inmiddels is van 8 van deze projecten de voorbereiding afgerond. Voor de overige 5 

projecten is de werkwijze aangepast en zijn de financiële kentallen herzien (inclusief indexering). Deze 

herziening was abusievelijk nog niet volledig in de meerjarenraming 2021-2024 verwerkt. Om dit te 

corrigeren hebben wij u voorgesteld een aanvullend krediet van € 180.000 beschikbaar te stellen.  

De achtergrond van dit bedrag is als volgt. De aanpassing van de werkwijze bij de 5 projecten levert 

meerkosten op van € 660.000. Daarnaast zijn een aantal mee- en tegenvallers binnen de projecten 

ontstaan welke per saldo € 70.000 aan meerkosten met zich meebrengen. De totale meerkosten 

bedragen daarmee € 730.000.  

Voor 2 projecten waar de planuitwerking nog moet starten (Boerveensche plassen en Domeinweg), is 

in de meerjarenraming al een voorgenomen investering van € 550.000 opgenomen.  

Per saldo is nog een extra krediet van  € 180.000 nodig. Daarom is bij de bestuursrapportage extra 

krediet aangevraagd voor het WOM clusterkrediet uit 2018.  

Op totaal WOM niveau vallen deze extra investeringen in de voorbereiding weg tegen verwachte 

besparingen in de realisatiefase.  

De aanpassing van werkwijze betreft onder andere de participatie die bij de WOM-projecten is 

uitgebreid. Enerzijds vanwege de invoering van de omgevingswet, anderzijds om het dagelijks bestuur 

beter in positie te brengen en invulling te geven aan het bestuurlijke motto ‘in verbinding met 

omgeving’. In het verleden werd er slechts één ontwerp uitgewerkt tot projectplan. Nu worden tijdens 

een verkenning, samen met de omgeving,  meerdere alternatieven op schetsniveau uitgewerkt. 

Daarbij wordt ook het draagvlak daarvoor bepaald in de omgeving, zodat er een keuze tussen de 

alternatieven gemaakt kan maken.  
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Daarnaast is voor 3 projecten die nog binnen dit clusterkrediet vallen, ook besloten om het uitwerken 

van het definitief ontwerp naar voren te halen waardoor er bij de aanvraag van het realisatiekrediet 

meer zekerheid ontstaat over de uitvoering. Deze aanpassingen van werkwijze gaan gepaard met 

extra kosten en een langere doorlooptijd die bij de kredietaanvraag in 2018 nog niet waren voorzien. 
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