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Onderwerp:
Voortgangsrapportage ZON-investeringen 2021 en eindresultaat fase 1 (2016-2021)
Mededeling:
De beoogde en toegezegde investeringen in ZON-maatregelen, voor zowel 2021 als voor de gehele
fase 1 periode 2016-2021, zijn gerealiseerd. Uiteindelijk hebben we ca. € 2 mln extra geïnvesteerd
bovenop de toegezegde totale investering van € 15,6 mln voor de periode van 2016-2021.
Achtergrond
ZON staat voor Zoetwatervoorziening Oost Nederland en is een regionaal samenwerkingsverband
met als doel zorgen dat het gebied ‘klaar is’ voor de droge aspecten van klimaatverandering. Dit wordt
voornamelijk gerealiseerd door het uitvoeren van fysieke maatregelen. Daarnaast wordt ook
geïnvesteerd in onderzoek en/of bewustwordingsprojecten. Met het Rijk is afgesproken dat, wanneer
de regio een bepaalde mate van investeringen met eigen middelen van plan is te realiseren, er extra
subsidie van het Rijk beschikbaar komt.
Ons waterschap heeft van het Rijk uit het Deltafonds voor de 1 e fase € 3,6 mln ZON-subsidie beschikt
gekregen, gekoppeld aan de verplichting om in aanvulling hierop € 12 mln eigen middelen aan ZON
maatregelen te besteden. Dit betekent dat we volgens deze afspraak in totaal ten minste € 15,6 mln.
hebben moeten investeren in ZON-maatregelen voor de periode 2016-2021.
De ZON-investeringen zijn integraal meegenomen in de uitvoeringsprojecten van het WOMprogramma (Water Op Maat). Er is geen apart ZON-programma. Maatregelen die in het kader van een
NBW of KRW opgave genomen zijn, kunnen ook (deels) bestaan uit ZON-maatregelen. Denk aan het
bovenstrooms vasthouden of bergen van water. Daarmee is én de wateroverlast benedenstrooms
voorkomen én de waterbeschikbaarheid in droge periodes vergroot.
Voortgangsrapportage ZON-investeringen 2021
Volgens afspraak moet het waterschap –en alle andere betrokken partijen- jaarlijks verantwoorden wat
de stand van zaken van de toegezegde investeringen is. Zowel door terug te kijken naar de werkelijke
investeringen als door een jaar vooruit te kijken naar de geplande investeringen. 2021 is het laatste
jaar van de 1e fase. We blikken daarom nu niet alleen terug naar 2021, maar ook naar de hele periode
2016-2021.
Terugblik 2021
In 2021 zijn de volgende inrichtingsprojecten met ZON-maatregelen uitgevoerd (of aanbesteed):
- Spoortippe-Punthorst
- Gemaal Halfweg
- Gemaal Vledders
- Vledders en Leijerhooilanden
- Zandwetering Wijhe
Het totaal aan investeringen, die conform de afspraken toe te schrijven zijn aan ZON-maatregelen,
bedraagt voor 2021 ca. € 6,5 mln, waarvan ca. € 1,5 mln gefinancierd is met ZON-subsidie.
Eindresultaat ZON-investeringen fase 1 (2016-2021)
Naast de jaarlijkse voortgangsrapportage hebben we elk jaar bijgehouden of we de toegezegde ZONinvesteringen voor de periode 2016-2021 ook daadwerkelijk zouden gaan realiseren. Aangezien 2021
het laatste jaar was van de periode van ZON fase 1, kunnen we nu de eindbalans opmaken.
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De in de tabel (zie onderaan) weergegeven investeringen van 2016 t/m 2021 zijn gebaseerd op de
nacalculatie en daarmee definitief. De investeringen van 2022 en verder betreffen bedragen op basis
van brutoramingen en eenheidsprijzen. Deze laatste zijn overigens voor het resultaat van fase 1 niet
van belang, maar geven inzicht in de ZON-investeringen voor de eerste jaren van de komende
periode (fase 2).
Het totaal investeringsvolume aan ZON-maatregelen, die afgerond zijn in de periode 2016 tot en met
2021 is bepaald op ca. € 17,5 mln. Dit is ca. € 2 mln. meer dan de toegezegde totale investering van
€15,6 mln. (€ 12 mln. eigen middelen + € 3,6 mln. ZON-subsidie).
Vervolg fase 2 (periode 2022-2027)
Het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) is de regionale uitwerking van het
landelijke Deltaprogramma Zoetwater. De 1e fase van dat programma is eind 2021 afgelopen. De 2 e
fase betreft de periode 2022-2027 (zie onze brief aan uw bestuur d.d. 21 september 2021 over
Bestuursovereenkomst ZON fase 2).
Op 4 november is tijdens een symposium de bestuursovereenkomst over ZON fase 2 door alle
betrokken partijen ondertekend. Hierin staan afspraken over de uitvoering van het Werkprogramma
ZON 2022-2027.
De betrokken regionale partners hebben in het Werkprogramma ZON 2022-2027 hun beoogde
maatregelen en investeringsvolume ten behoeve van waterbeschikbaarheid voor die periode
opgenomen. Voor WDODelta is het beoogde investeringsvolume gebaseerd op het WOM-programma.
Het Rijk is, evenals in fase 1 (2016-2021), bereid voor die investeringen aanvullende
Deltafondsmiddelen beschikbaar te stellen.
In totaal gaat het voor de Regio Oost de komende 6 jaar om € 200 mln. aan zoetwatermaatregelen.
Dit bedrag is opgebouwd uit een rijksbijdrage van € 50 mln uit het Deltafonds en een eigen bijdrage
van de partners van €150 mln. Voor WDODelta gaat het om een toegezegde investering van € 20 mln,
waarvan € 5 mln bijgedragen wordt door het Rijk.
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Jaar
2016
2016
2016
2016
2017
2018
2018
2018
2018
2019
2020
2020

2020

2021

2021

2021
2021
2021

2022

2022
2022
2030
2023
2023
2023
2024
2024
2024
2024
2024

Projectgebied
Panjerd Veeningen
Engelgaarde
Pessema Noord
Anserveld
Buldersleiding +
Zandwetering Schalkhaar
Gemaal Broekhuizen
(Streukelerzijl)
Scheerwolde Gemaal
Wetering Oost-West
Witte veensleiding
bovenlopen (ZON/DAW)
Marswetering uitvoering
fase 1
Dalfserveldwetering Schoon
en Voldoende water
Marswetering uitvoering
fase 2
Brongebied Oude Diep
Scheerwolde, SGB
Verbetering GGOR Fase 5 :
Gemaal Giethoorn
Scheerwolde, SGP
Verbetering GGOR Fase 4 :
Gemaal Halfweg
Spoortippe-Punthorst (l.i.
Staphorst-Reestdal),
realisatie
Vledders en Leijerse
Hooilanden,
Westerhuizingerveld
Gemaal de Vledders
Zandwetering Wijhe
WOM Uitvoeren 'Water op
maat'-programma
stadsontwikkeling
Nieuwveenselanden,
Nijeveen/Kolderveen
Gemaal
WOM Uitvoeren 'Water op
maat'-programma
stadsontwikkeling
Nieuwveenselanden,
Nijeveen/Kolderveen IGP
Soestwetering bovenloop &
breekbroeksleiding
RE Natuurvriendelijk
inrichten Vledder Aa
RE Buitenpolder achter
Kuinre

Status
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond

def 2016
€ 1.350.000
€ 1.550.000
€ 515.000
€
20.000

Afgerond

def 2017

def 2018

def 2019

def 2020

2021

2023

2024

€ 565.000

Afgerond

€

404.000

Afgerond

€

448.000

Afgerond

€

99.000

Afgerond

€ 1.189.000

Afgerond

€

421.000

In uitvoering
Afgerond

€ 1.290.000
€ 2.415.000

Afgerond

€

722.000

In uitvoering

€ 1.430.447

In uitvoering

€ 1.722.000

In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering

€ 1.738.000
€ 265.200
€ 1.300.000

In
voorbereiding

€ 1.600.000

In
voorbereiding
In
voorbereiding
In
voorbereiding

?
In
Nieuwe wetering bovenloop voorbereiding
Lierder- en
In
Molenbroekerpolder
voorbereiding
Boerveenseplassen / Wold In
Aa
voorbereiding
In
Domeinweg
voorbereiding
In
Ruiner Aa
voorbereiding
In
Steenwetering
voorbereiding
Nieuwe Wetering
(benedenloop)

2022

€ 2.000.000
€ 2.663.500

€

950.000

€ 1.350.000
€

600.000
€

950.000

€

785.450

€

950.000

€

600.000

€ 725.000
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
€ 3.435.000 € 565.000 € 2.561.000 € € 4.427.000 € 6.455.647 € 6.263.500 € 2.900.000 € 4.010.450
2016-2021
17.443.647

* Bedragen betreffen vanaf 2022 bruto ramingen * 50% en zijn een inschatting van de ZON-subsidiabele kosten.

