
 

 

Voorstel 

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

 

1. Om in te stemmen met een aanvullend voorbereidingskrediet van € 1.400.000,-  

voor het voorbereiden van de uitvoering Westdijk.  

 

Inleiding 

Om de verspreiding van stoffen uit de thermisch gereinigde grond (TGG1) van de 

Westdijk Bunschoten-Spakenburg op te heffen, heeft het algemeen bestuur van 

waterschap Vallei en Veluwe op 4 juli 2018 besloten om “te kiezen voor de 

oplossingsvariant definitief verwijderen en afvoeren van de TGG met in achtneming van 

de risico’s”. Dit besluit is gemotiveerd vanuit de zorg voor de agrarische belangen in de 

polder, de complexe bodemprocessen en de aanwezigheid van een waterwingebied 

(Eempolder). Het waterschap werkt aan de voorbereiding van het verwijderen en 

afvoeren van de TGG, met als doel een schone en veilige Westdijk. 

 

De voorgaande kredietaanvraag d.d. 19 augustus 2019 loopt tot 1 maart 2020. 

Voorliggende kredietaanvraag heeft een doorlooptijd tot eind 2020 en is gebaseerd op 

een inschatting van de te maken kosten (rekening houdend met risico’s) voornamelijk 

bestaande uit de inzet van personeel, onderzoeken en juridisch advies. 

 

Beoogd effect 

Het project TGG Westdijk betreft het realiseren van een schone en veilige dijk.  

 
1 In deze adviesnota wordt hierna gemakshalve gesproken over “TGG”, hoewel de meeste 

onderzoeksresultaten tot de conclusie leiden dat het kernmateriaal grotendeels niet voldoet aan de 
wettelijke definitie van ‘grond’, waardoor de aanduiding als TGG eigenlijk niet klopt. 
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De te nemen maatregelen dienen te voldoen aan de zorgplicht uit zowel de Wet 

bodembescherming (Wbb) (artikel 13) als het Besluit bodemkwaliteit(Bbk) (artikel 7) en 

voldoende draagvlak te hebben bij bevoegde gezagen en de omgeving.   

 

Argumenten 

1.1 Besluit uitvoeringskrediet verplaatst naar 6 mei 2020  

Naar verwachting besluit het programmabestuur van het HWBP op 18 maart 2020 over 

het voorkeursalternatief (verwijderen ‘TGG’) en op 4 mei 2020 over de 

subsidiebeschikking. Een besluit over het uitvoeringskrediet voor het ontgraven en 

afzetten van de TGG wordt aan het ab voorgelegd op 6 mei 2020. Op dat moment is op 

basis van aanbestedingen (afzet TGG, civieltechnische werkzaamheden) een goed inzicht 

in de totale projectkosten en is duidelijk of en hoeveel subsidie het waterschap ontvangt. 

Doordat het besluit over het uitvoeringskrediet verplaatst wordt van maart naar mei 

2020, is meer voorbereidingskrediet nodig dan eerder was geraamd. Het aanvullend 

voorbereidingskrediet wordt in mindering gebracht op het totale uitvoeringskrediet. Het 

krediet is begroot op een looptijd tot eind dit jaar. Hiermee wordt voorkomen dat 

opnieuw krediet aangevraagd dient te worden bij mogelijk uitstel van besluitvorming.  

 

Kanttekeningen 

2.1 Kostenverhaal aannemerscombinatie 

Het waterschap wil de schade en kosten  verhalen op de aannemerscombinatie die de 

dijkversterking heeft uitgevoerd. Daarbij is het de vraag of, en in hoeverre, de schade 

verhaald kan worden. 

 

2.2 Er is nog geen besluit bij HWBP over financiering 

Door het  HWBP dient besloten te worden of de kosten voor de te nemen maatregelen 

binnen de financieringsregeling van het HWBP-2 en nHWBP vallen.  

Het HWBP programmabestuur beslist naar verwachting op 18 maart 2020 over het 

voorkeursalternatief (verwijderen TGG) en op 4 mei 2020 over de subsidiebeschikking. 

 

2.3 Beroep op hardheidsclausule 

Een gedeelte van de Westdijk (300 m, oftewel 1/7e deel) valt onder de 

financieringsregeling van het nieuwe-HWBP en is daarmee 90% subsidiabel. Concreet 

betekent dit dat voor dit deel de geraamde meerkosten niet zondermeer onder de 

subsidieregeling vallen. Er is door het waterschap een beroep gedaan op de 

hardheidsclausule. Op 20 januari 2020 heeft hierover een toetsbijeenkomst 

plaatsgevonden bij het Waterschap. Verwacht wordt dat het programmabestuur van het 

HWBP hierover op 18 maart 2020 een besluit neemt. 

 

Financiën 

De totale kosten die gemoeid zijn met het voorbereiden en realiseren van de 

voorgestelde oplossing voor de Westdijk worden geraamd op € 34,0 miljoen. Hiervan is 

een voorbereidingskrediet van € 3,9 miljoen eerder door het algemeen bestuur ter 
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beschikking gesteld. De inkomsten zijn, met inachtneming van de hiervoor geschetste 

kanttekeningen, begroot op € 33,5 miljoen.  

Bij het HWBP wordt een subsidiebeschikking aangevraagd die zowel betrekking heeft op 

de voorbereidings- als de uitvoeringskosten. In de vergadering van het algemeen bestuur 

van 6 mei 2020 wordt het uitvoeringskrediet ter besluitvorming aangeboden. Op dat 

moment heeft het HWBP besloten op de subsidieaanvraag en zijn de uitkomsten bekend 

van de aanbestedingsprocedure. 

 

Vervolg 

Op grond van artikel 27 Wbb dient het waterschap bij het bevoegd gezag (te weten 

college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht) een Plan van Aanpak voor te 

leggen waarin de maatregelen zijn uitgewerkt zoals bedoeld in artikel 13 Wbb 

(maatregelen om de verontreiniging ongedaan te maken). De provincie Utrecht dient in 

te stemmen met de te nemen maatregelen. Met deze maatregelen wordt voldaan aan de 

zorgplicht van artikel 13 Wbb. Het dagelijks bestuur van waterschap Vallei en Veluwe is 

bevoegd gezag om te toetsen of er met de te nemen maatregelen voldaan wordt aan de 

zorgplicht van artikel 7 Besluit bodemkwaliteit. Om te voldoen aan het eerste deel van de 

last onder dwangsom van de gemeente Bunschoten wordt het Plan van Aanpak uiterlijk 1 

maart ingediend bij de provincie Utrecht. Het algemeen bestuur wordt hierover 

geïnformeerd. 

 

Bijlagen 

Geen. 

 

Ondertekening 

Dijkgraaf en heemraden 

 

Advies commissie 

 

 


