
 

Voorstel 

De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen op onderstaand voorstel aan AB: 

 

In te stemmen met de aanvraag van het (restant) uitvoeringskrediet € 9,4 mln voor 

projecten binnen waterplan Apeldoorn. 

 

Inleiding 

In 2005 heeft het algemeen bestuur van waterschap Veluwe het waterplan Apeldoorn 

vastgesteld met bijbehorend budget van € 19,4 mln. De looptijd van het waterplan 

Apeldoorn is van 2005 tot 2030. 

Op het moment van goedkeuren had ook de kredietverstrekking voor dat bedrag kunnen 

plaatsvinden. Dit is toen echter niet gebeurd waardoor er, conform de 

mandateringsregels, voor elk deelproject aparte voorbereidings- en realisatie kredieten 

worden aangevraagd bij d&h. 

Dit resulteert in jaarlijks in meerdere kredietaanvragen met nagenoeg gelijke teksten.  

De aan te vragen kredieten variëren van € 50.000 (voorbereidingskrediet) tot € 400.000 

(uitvoeringskrediet) waarbij het jaar totaal gemiddeld rond de € 900.000 ligt voor de 

komende jaren.  

Om te voorkomen dat we steeds met dezelfde boodschap naar d&h gaan vragen we nu 

het totaal (restant) krediet in een keer aan bij het Algemeen Bestuur, zij hebben in 2005 

tenslotte ook het totale plan goedgekeurd.  

We stellen voor om de kredietverstrekking aan concrete deeltrajecten toe te kennen via 

de controllersletter die door directie wordt goedgekeurd. 

 

Zowel ambtelijk als bestuurlijk word het als onnodig ervaren de organisatie te belasten 

met zoveel “hamerstukken”. Daarnaast was en is er geen reden om de aanvragen te 

weigeren omdat deze binnen de kaders van het waterplan vielen en vallen.  
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Beoogd effect 

De waterschapsorganisatie wordt minder belast met het nemen van deelbesluiten. 

 

Argumenten 

1.1. De onderliggende deelkredieten zijn conform de waterplanramingen 

Met het vaststellen van het waterplan Apeldoorn door het algemeen bestuur zijn de 

deelbudgetten ook vastgesteld en gereserveerd. 

Onderdeel van het waterplan is een vaste toezegging van 32% van de te maken kosten. 

Per beektraject zijn hiervoor destijds de kosten geraamd. Op basis van deze raming heeft 

het AB ingestemd met het reserveren van een budget van 19,4 mln.  

Deze deelbudgetten zijn kaderstellend voor het aanvragen en besluiten over 

kredietaanvragen. 

 

1.2. Het waterschap toont zich zo een goede partner. 

Met het vaststellen van het waterplan zijn ook de kaders vastgesteld waarbinnen 

gehandeld moet worden. Dit geldt voor zowel de gemeente Apeldoorn als voor het 

waterschap. 

Het waterschap wil een goede samenwerkingspartner zijn. 

Zolang dus binnen deze kaders gebleven wordt toont het waterschap zich een 

betrouwbare partner door de gevraagde kredieten te verstrekken. Dit wordt versterkt 

door vertrouwen in de samenwerking uit te stralen door met een totaalkrediet te werken 

in plaats van veel deel kredieten. 

 

Kanttekeningen 

1.1. Het waterschapsbestuur blijft wel in controle 

Het coördinerend bekenteam van waterplan Apeldoorn ziet er specifiek op toe dat de 

deelprojecten binnen de kaders van het waterplan blijven. Wanneer afgeweken moet 

worden van kaders maakt het bekenteam een “voorstel tot afwijken(VTA)”. Afhankelijk 

van de afwijking en de gevolgen in relatie tot onder andere de mandateringsregeling 

wordt dit VTA doorgeleid naar d&h en/of het ab. 

 

Daarnaast wordt bij de bestuursdocumenten ( BURAP/Begroting/Jaarrekening) 

gerapporteerd op de afwijkingen en de bereikte resultaten. 

 

Financiën 

In het waterplan is afgesproken dat het waterschap voor 32% mee financiert aan de 

waterplanprojecten. Hiervoor is in de meerjarenbegroting 2020 € 19,4 mln gereserveerd. 

Deze € 19,4 mln is opgebouwd uit de te maken kosten voor voorbereiding en realisatie 

van het herstel van de 14 Apeldoornse beken. Per beek is weer een onderverdeling 

gemaakt in beektrajecten met bijbehorende voorbereiding en realisatie kosten. Dit zijn 

dan ook de financiële kaders, per deel traject.  

Tot 2030 resteert een bedrag van € 9,4 mln. 

Tot en met jaar 2019 is 8,4 mln uitgegeven aan het project Waterplan Apeldoorn. 
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In de meerjarenraming bij de begroting 2020 is voor toekomstige jaren een raming 

opgenomen van een totaal bedrag van € 9,7 mln. 

Het gevraagde krediet past binnen de meerjarige begroting welke is bijgevoegd bij de 

begroting van 2020. Het totaal blijft onder de in 2005 afgesproken 19,4 mln. 

 

Vervolg 

Conform de afspraken in het waterplan worden de deelprojecten voorbereid en/of 

gerealiseerd. Het bekenteam is het sturend, coördinerend en toetsend gremium. Jaarlijks 

rapporteert zij de stand van zaken aan de (gedelegeerd) opdrachtgevers en besturen 

middels “De blauwe koers”. 

 

Bijlagen 

Geen. 

 

 

Ondertekening 

Dijkgraaf en heemraden. 

 

 

Advies commissie 

 

 


