
 

 

Voorstel 

Aan de commissie wordt advies gevraagd op onderstaand voorstel aan het ab: 

 

Voorgesteld wordt om een aanvullend voorbereidingskrediet van € 50.000,- beschikbaar 

te stellen voor noodzakelijke werkzaamheden in de planuitwerkingsfase voor minnelijke 

grondverwerving t.b.v. de waterveiligheidsopgave Noordelijke Randmeerdijk, bruto        

€ 50.000,- met naar verwachting een bijbehorend subsidiekrediet van circa € 45.000 

(ofwel 90% subsidie door HWBP). 

 

Inleiding 

De aanleiding voor dit bestuursvoorstel is de volgende. Om te komen tot een vastgesteld 

Projectplan Waterwet is het nodig om voor medio 2020 (in het concept-Projectplan 

Waterwet) duidelijkheid te hebben over het grondbeslag voor de veiligheidsopgave. 

 

Beoogd effect 

Met dit voorstel willen we het volgende doel bereiken: starten met voorbereidingen voor 

aankoop van de noodzakelijke gronden, daar de beschikbaarheid van gronden in het 

Projectplan Waterwet dient te worden verankerd.  

 

Argumenten 

Voor de veiligheidsopgave is het noodzakelijk dat op korte termijn enkele gronden 

minnelijk worden verworven. 

Begin 2019 is het voorkeursalternatief (VKA) bestuurlijk vastgesteld. Dit VKA beslaat op 

enkele locaties gronden van derden. Dit betreft een perceel met een beperkte 

oppervlakte nabij de Gelderse Sluis en een strook grond van Staatsbosbeheer aan de 

binnendijkse kant van de Zomerdijk. Met betrokken partijen is overleg gevoerd en wordt 

verwacht dat tijdig tot overeenstemming kan worden gekomen. 
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Bij de aanvraag van het voorbereidingskrediet voor de planuitwerkingsfase (begin 2019) 

is niet onderkend dat nauwkeurig inzicht in het ruimtebeslag (en daarmee ook 

beschikking over gronden van derden) noodzakelijk was voor het opstellen van het 

Projectplan Waterwet. 

 

Financiën 

In de meerjarenraming bij de begroting 2020 is onder het programma Veiligheid, voor 

het project Noordelijke Randmeerdijk Planuitwerkingsfase een investeringsbedrag 

opgenomen van bruto € 9.157.000. De begrote subsidies zijn 

 € 8.780.000.  

 

De totale raming is op dit moment cf begroting € 9.157.000. 

Het totale verstrekte krediet  is € 4.700.000 en het subsidiekrediet € 4.154.000 

 

Het totaal bruto krediet na dit voorstel voor de planuitwerkingsfase wordt  

€ 1.779.000 en totaal bruto subsidie  € 1.632.000 en totaal netto krediet na dit voorstel 

€ 147.000. 

 

Toelichting: 

In het Plan van Aanpak (PvA) planuitwerkingsfase is een raming van de kosten voor de 

planuitwerking opgenomen. Er is geen rekening gehouden dat in de planuitwerkingsfase 

al minnelijke grondverwerving moet plaatsvinden ten behoeve van de 

waterveiligheidsopgave Noordelijke Randmeerdijk. Dit noodzakelijk grondbeslag wordt 

meegenomen in het (concept-) Projectplan Waterwet. 

 

Vervolg 

Als het krediet beschikbaar wordt gesteld zullen de werkzaamheden worden 

meegenomen in de projectplanprocedure en de uitvoering van de veiligheidsopgave 

Noordelijke Randmeerdijk. 

 

Bijlagen 

N.v.t. 

 

Ondertekening 

Dijkgraaf en heemraden. 

 

Advies commissie 

 


