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VOORSTEL

Het algemeen bestuur besluit: 
1. Kennis te nemen van de reactienota;
2. Het Projectplan Waterwet ‘Vechterweerd fase 2’ vast te stellen; 
3. Een realisatiekrediet van € 398.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de 

werkzaamheden. 

SAMENVATTING

In 2015 heeft Vitens de drinkwaterwinning Vechterweerd in gebruik genomen. Deze winning ligt 
tussen Dalfsen en Zwolle aan de zuidzijde van de Vecht. De drinkwaterwinning leidt tot 
grondwaterstandsverlagingen, zowel aan de noordzijde – als aan de zuidzijde van de Vecht. 
Daarom is in de vergunningsvoorwaarden van de provincie opgenomen dat Vitens een 
wateraanvoerplan moet realiseren. In het verleden hebben wij afspraken gemaakt met Vitens over 
de realisatie en kosten. De bijdrage van Vitens voor dit project dekt deels de kosten. 
Aan de zuidzijde van de Vecht werkt het wateraanvoerplan al jaren. Aan de noordzijde moet het 
wateraanvoerplan nog worden gerealiseerd. Met de aanleg van de Dalfserveldwetering, het gemaal
Broekhuizen en de verlegging van de N340 in dit gebied (fase 1) wordt het nu mogelijk om de 
realisatie van wateraanvoer aan de noordzijde af te ronden. 

In de zomer van 2021 is een pilot met wateraanvoer uitgevoerd om ervaringen uit het gebied op te 
halen. Deze pilot is positief verlopen en op basis hiervan is het ontwerp-projectplan Waterwet 
uitgewerkt. Deze heeft ter publicatie gelegen. Door 2 personen is hierop een gezamenlijke 
zienswijze ingediend, die worden beantwoord in de reactienota. De zienswijze heeft geen 
aanleiding gegeven om het projectplan aan te passen.

We stellen voor het definitieve projectplan vast te stellen en een realisatiekrediet van € 398.000  
beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de maatregelen.
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Met dit besluit geeft u invulling aan de afspraken die zijn gemaakt met Vitens om wateraanvoer aan de
noordzijde van de Vecht te realiseren. Dit draagt bij aan de volgende doelen uit het 
Waterbeheerprogramma: het waterbeheerbeheer voldoet in normale omstandigheden (A2) en tijdens 
droge omstandigheden (C3).  

KADER
Op dit moment wint Vitens 2 mln. m3 per jaar aan drinkwater, maar Vitens is voornemens om op te 
gaan schalen naar de winning van 4 mln. m3 per jaar. De provinciale vergunning maakt deze 
opschaling mogelijk. In 2015 hebben wij afspraken gemaakt met Vitens over de gevolgen van deze 
winning, bij eventuele hogere onttrekkingshoeveelheden in de toekomst zijn nieuwe afspraken nodig. 
Vitens heeft de gewoonte een eenmalige compensatie uit te keren aan gebruikers in het gebied. Op 
verzoek van WDODelta is in dit geval besloten wateraanvoer maatregelen te treffen aan de noordzijde
van de Vecht. Met de realisatie van de Dalfserveldwetering en het gemaal Broekhuizen is hierin een 
belangrijke stap gezet (fase 1), maar de maatregelen zijn hiermee nog niet volledig afgerond. Met 
Vitens is overeengekomen dat de totaal berekende compensatie aan het gebied (ter waarde van 
maximaal € 500.000) uitgekeerd wordt aan het waterschap. Een deel hiervan is gebruikt voor fase 1. 
Het resterende deel van deze financiële dekking wordt nu gebruikt voor fase 2. Vooruitlopend hierop is
eerst een pilot uitgevoerd. Fase 2 betreft de realisatie van de werkzaamheden uit het projectplan. 

ARGUMENTEN
Het project komt voort uit de afspraak met Vitens om de wateraanvoer in het waterwingebied te 
verbeteren. Deze afspraak stamt uit 2015. 

Voorkeursvariant
De pilot is in de zomer van 2021 met een positief resultaat uitgevoerd. De ervaringen zijn 
meegenomen en in de afgelopen periode nader uitgewerkt en de kosten zijn in beeld gebracht. In een 
korte variantenstudie zijn de volgende varianten afgewogen:

1. Niets doen;
2. Realisatie van wateraanvoer met bestaande (legger)watergang; 
3. Realisatie van wateraanvoer met een nieuwe (bredere) watergang.

Wij hebben gekozen voor variant 2 als voorkeursvariant omdat deze variant invulling geeft aan de 
afspraak om wateraanvoer te realiseren, deze variant eenvoudiger te realiseren is en qua kosten 
gunstiger uitkomt dan de variant waarin we de watergang verplaatsen. 

Uitwerking naar Voorlopig Ontwerp en projectplan. 
We hebben de voorkeursvariant uitgewerkt tot de volgende concrete maatregelen:

- het plaatsen van een gemaal voor watertoevoer;
- het plaatsen van een stuw om water vast te houden; 
- het verbreden van de (legger) watergang om water vast te houden;
- het verbreden van een watergang voor verbetering water aan- en afvoer van een 

landbouwperceel.
Deze maatregelen dragen bij aan de wateraanvoer in het gebied, waarmee we de afspraak met Vitens
invullen. Ook lossen we een groot deel van de reeds bestaande droogte in het gebied hiermee op. Er 
blijft echter nog een deel over waar wateraanvoer niet te realiseren is. Dit deel van het gebied blijft last
houden van gewasderving door toegenomen droogte. Deze restschade is geraamd op ca € 40.000. 
Afwikkeling en betaling hiervan wordt gedaan door Vitens.

FINANCIËN
Subsidies en bijdragen derden
Conform de overeenkomst uit 2015 keert Vitens aan WDODelta een bijdrage uit van max. € 500.000, 
voor fase 1 en 2 gezamenlijk. Dit bedrag is gebaseerd op de compensatie die Vitens, in geval er geen 
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wateraanvoermaatregelen getroffen zouden worden, aan de gebruikers in het gebied zou hebben 
uitgekeerd voor gewasderving door droogte. Door de wateraanvoermaatregelen is er slechts een 
restschade van € 40.000. Dit bedrag zal Vitens korten op de bovengenoemde bijdrage.
Compensatie van Vitens met aftrek van de restschade bedraagt daarmee € 460.000. Daarvan hebben
wij al € 309.000 ontvangen ter compensatie voor gemaakte kosten in fase 1 (wateraanvoer gemaal 
Broekhuizen). Voor fase 2 resteert dus nog € 151.000. 

Investeringskosten Fase 2
De kosten van het definitieve ontwerp, dat ten grondslag ligt aan het uitvoeringskrediet voor project 
Vechterweerd Noord fase 2, zijn geraamd op een bedrag van € 398.000. In de meerjarenraming 2023-
2026 is in de mandateringslijst voorgenomen investeringen een bedrag opgenomen van € 400.000. 
Doordat Vitens deze kosten deels (€ 151.000) dekt, is de netto investering voor het waterschap € 
247.000. 

Onderhoudskosten
Door de realisatie van het wateraanvoerplan nemen de jaarlijkse onderhoudskosten toe. Gekeken is 
naar de bediening van het gemaal, de energiekosten, het vaker maaien van de watergang en het 
bedienen van de nieuwe stuw. De totale extra jaarlijkse onderhoudskosten bedragen (afgerond)  
€ 7.000

Per saldo zijn de geraamde lasten (de impact op de exploitatierekening) € 4.000 lager dan begroot.. 

(x €1.000) Voorstel Meerjarenraming 
2023-2026

Benodigd krediet (bruto) 398 400
Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking) 151 0
Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1) 2024 2024

Kapitaallasten 16 27
Overige exploitatiekosten (-baten) 7 0
Impact exploitatierekening 23 27

Specificatie bruto krediet:

Kostencategorieën Bedrag (x €1.000) Budgethouder

Externe kosten incl. BTW 256 Projectleider
Interne kosten 107 Projectleider
Risicoreservering voorzien incl. BTW 17 Projectleider
Risicoreservering onvoorzien incl. BTW 18 Opdrachtgever
Totale kosten incl. BTW 398

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
Twee belanghebbenden hebben een gezamenlijke zienswijze ingediend, die worden beantwoord in de
reactienota. Zie bijlage 3. De zienswijze heeft geen aanleiding gegeven om het projectplan aan te 
passen.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
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Het is de eerste keer dat er, bij een projectplan Waterwet, een zienswijze is ingediend die gericht is op
de effecten van de bufferzone volgens de Nitraatrichtlijn.
Er heeft reeds een Aerius berekening plaatsgevonden voor het werk Wateraanvoer Vechterweerd 
Noord. Hieruit blijkt dat stikstofdepositie niet belemmerend is voor het verkrijgen van vergunning voor 
het realiseren van de plannen.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
Er is wisselend draagvlak in het gebied. Niet alle aanliggende eigenaren zien de noodzaak van de
plannen, omdat ze de verdroging in het gebied niet herkennen. 

Zowel Vitens als WDODelta vinden het belangrijk dat er duidelijkheid komt voor de ingelanden, gezien
eerder gewekte verwachtingen en gemaakte afspraken. Met het uitvoeren van de pilot en het opstellen
van het projectplan hebben we samen met Vitens het signaal afgegeven dat we een definitieve 
oplossing met wateraanvoer bieden. Dit is gecommuniceerd in de omgeving, de aanliggende 
eigenaren zijn bezocht door de omgevingsmanager van het waterschap.

COMMUNICATIE 
Het projectplan zal na vaststelling online en digitaal ter inzage worden gelegd door middel van een 
officiële bekendmaking. We gaan het besluit middels onze gebruikelijke social media kanalen 
communiceren met de omgeving. Verder worden omwonenden geïnformeerd over de vaststelling per 
nieuwsbrief. De indieners van de zienswijze hebben een brief ontvangen met de reactienota.

VERVOLG / UITVOERING
Het projectteam zal het definitief ontwerp uitwerken tot een bestek en de aanbesteding voor het werk 
voorbereiden. Nadat de aannemer is geselecteerd zal de uitvoering in de zomer van 2023 kunnen 
starten. 

BIJLAGEN
1. Projectplan 
2. Reactienota
3. Overzicht Indieners (vertrouwelijk) 

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
E. de Kruijk D.S. Schoonman


