Bestuursvoorstel
Onderwerp: Versterking waterkering A.G. Wildervanckkanaal
Tussenklappenpolder
Nummer: Bestuursstukken\2886
DB: Ja
28-05-2019

BPP: Nee

Opsteller:
Sjouke Hoekstra, 0598-693297
Beleid, Projecten en
Laboratorium

FAZ: Ja
12-06-2019
Opdrachtgever:
Jan van der Laan

Agendapunt: 9

VVSW: Ja
12-06-2019

AB: Ja
26-06-2019

Portefeuillehouder:
Tjip Douwstra

Ondersteuning van de afdeling:
 Technisch  Juridisch  Financieel  Staf  Communicatie  ICT / Beveiliging

Externe betrokkenen:
Ingezetenen
Gemeente Midden Groningen
Gasunie
Min. van Economische Zaken
en Klimaat

Reden:
Verwerving van gronden langs het traject
Gevoeligheden in het gebied (stikstoffabriek en windmolens)
Leidingen en stikstoffabriek
Stikstoffabriek

Samenvatting:
De dijk langs het AG Wildervanckkanaal ter plaatse van de Tussenklappenpolder voldoet niet aan de
vereiste normen. Voordat de dijken versterkt kunnen worden moet er een plantraject worden
doorlopen. Dit plantraject wordt zodanig ingericht dat in samenspraak met belanghebbenden een
inpasbare dijkversterking wordt ontworpen. Het plantraject resulteert in een bestuurlijk vast te stellen
voorkeursalternatief en een projectplan Waterwet. Om het planproces te kunnen doorlopen wordt een
voorbereidingskrediet aangevraagd.
Duurzaamheidsparagraaf: Nee
Begrotingsaspecten: Ja
In de meerjarenraming 2020 – 2023 is in het meerjareninvesteringsschema rekening gehouden met
een investering van € 4,5 miljoen voor dit project (inclusief € 250.000,- in 2019).
Het nu gevraagde voorbereidingskrediet van € 575.000,- maakt hier deel van uit.
AB Voorstel:
Een krediet van € 575.000,- beschikbaar stellen voor het project "Planproces versterking kering
Tussenklappenpolder".
Bijlagen: Nee
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Ter inzage (bestuursnet): Nee
Onderwerp(en):

Besluit/opmerkingen bestuur:
Paraaf secretaris-directeur:
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Inleiding
De beoordeling van de waterkering van de Tussenklappenpolder langs het A.G. Wildervanckkanaal is
medio maart 2019 afgerond. In de beoordeling is bepaald dat bovengenoemde waterkering moet
worden versterkt. De kering voldoet niet aan de hoogte eis en aan de faalmechanismen
macrostabiliteit binnenwaarts en piping. Bij het hoogwater van januari 2012 zijn bij deze dijk op diverse
plekken zandmeevoerende wellen (piping) geconstateerd. Destijds is met beheersmaatregelen de dijk
gestabiliseerd.
Dit voorstel dient om een voorbereidingskrediet vrij te vragen voor onderzoeken, integraal-ontwerp van
de versterking van de waterkering en het interactief meenemen van belanghebbenden voor het
opstellen van een projectplan Waterwet.

Voorgeschiedenis/eerdere besluitvorming/beheerplan
De waterkering langs het A.G. Wildervanckanaal van de Tussenklappenpolder moet voldoen aan een
IPO veiligheidsniveau van 1:1000 jaar met een tijdhorizon van 25 tot 50 jaar. Met de toezichthouder,
de provincie Groningen, is afgesproken dat de waterkering eind 2021 moet voldoen aan het gestelde
veiligheidsniveau.

Huidige situatie/analyse van het probleem
De waterkering (c.a. 2,35 km) langs het A.G. Wildervanckanaal voldoet niet aan de gestelde eisen en
moet voor 2021 worden aangepast zodat deze de komende 25 tot 50 jaar voldoet aan de gestelde
eisen.

Ligging van de betreffende waterkering

Ontwikkelingen in het gebied
In de Tussenklappenpolder zijn een aantal economische ontwikkelingen aan de gang die van belang
zijn bij de uitwerking van het plan voor de verbetering van de waterkering. De meeste partijen zijn op
de hoogte van de noodzakelijke versterking. De partijen wachten op de planuitwerking van ons
waterschap en hebben reeds uitgesproken betrokken te willen worden bij deze uitwerking.
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Door partijen vanaf het begin te betrekken in de planuitwerking kunnen belangen zorgvuldiger worden
meegenomen en afgewogen. Op deze wijze kan worden ingezet op samenwerking en worden
bijgedragen aan een gezamenlijk gedragen resultaat.
Het ontwerp moet in samenspraak met de omgeving worden uitgewerkt om een gedragen projectplan
Waterwet te kunnen opstellen. Belangrijke spelers vanuit de omgeving zijn:
 Gasunie (leidingen en stikstoffabriek)
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) (Stikstoffabriek)
 Provincie Groningen (stikstoffabriek, windmolens provinciaal omgevingsplan)
 Gemeente Midden Groningen (stikstoffabriek en windmolens)
 Kabel- en leiding beheerders
 Perceeleigenaren aanliggende percelen
 Sunvest (energiepark Duurkenakker)

Beschrijving en onderbouwing/oplossing /plan en eventuele alternatieven
Het in de omgeving in te passen ontwerp (inclusief onderzoeken en technisch ontwerp) moet in
samenspraak met de omgeving worden uitgewerkt.
Het plantraject omvat onder ander de volgende activiteiten en mijlpalen:
 Geotechnisch grondonderzoek en nadere bepaling sterkteparameters door laboratorium
testen
 Opstellen communicatieplan
 Geohydrologische onderzoeken (grondwaterstanden en stromingen in diverse grondlagen)
 In overleg met stakeholders aanliggende eigenaren een passend ontwerp opstellen
 Bestuurlijk (dagelijks bestuur) vaststellen van een voorkeursvariant (passend ontwerp)
 Uitwerken voorkeursvariant tot definitief ontwerp incl. investeringsramingen
 Grondverwerving (gesprekken taxaties en voorlopige koopcontracten)
 Plan tot verlegging van kabels en leidingen
 Opstarten van procedures Omgevingswet en vergunningen
 Vaststellen (dagelijks bestuur) ontwerpprojectplan Waterwet Ter inzage leggen van het
ontwerpprojectplan Waterwet
 Vaststellen (dagelijks en algemeen bestuur) van het projectplan Waterwet incl. aanvragen
uitvoeringskrediet.
Na de vaststelling van het ontwerpprojectplan Waterwet kan worden gestart met de voorbereiding van
de uitvoeringsfase.
 Contract opstellen voor de uitvoering
 Aanbesteden van de werkzaamheden
 Opdrachtverlening gunnen van de realisatie opdracht
Na opdrachtverlening volgt de realisatie van de dijkversterking.
Duurzaamheid wordt in de planuitwerking meegenomen en benoemd.
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Risico’s en kansen
Voor het realiseren van de versterking langs het A.G. Wildervanckanaal van de Tussenklappenpolder
is een projectplan Waterwet nodig. Een door de betrokkenen gedragen projectplan vergt veel overleg
met betrokken partijen. De kans dat er in het omgevingsproces met een of meer betrokken partijen
geen overeenstemming wordt bereikt is altijd aanwezig.
Voor de grondverwerving wordt er uitgegaan van verwerving op minnelijke basis. Indien dit niet lukt,
bestaat er de mogelijkheid om gedoogplicht op te leggen. Ook kunnen er eventueel
onteigeningsprocedures worden gestart. Beide mogelijkheden vergen extra bestuurlijke besluitvorming
en tijd.
Een belangrijk onderdeel van het planproces is het ontwerp van de waterkering. Op basis van
grondparameters, geohydrologische parameters, mogelijke technische oplossingsrichtingen en
kosten moet het ruimte beslag van het ontwerp te worden geminimaliseerd en geoptimaliseerd. Door
de oplossingsrichtingen in het proces steeds met belanghebbenden te bespreken is de kans groot dat
er een door belanghebbenden gedragen oplossing wordt gevonden voor de versterking van de
waterkering.

Financiën
Voor het doorlopen van het planproces, het uitvoeren van de benodigde geotechnische- en
geohydrologische onderzoeken, het uitwerken van het ontwerp, de voorbereiding voor
grondverwerving en de voorbereiding van de uitvoeringsfase wordt een voorbereidingskrediet
geraamd van € 575.000,-.
In de meerjarenraming 2020 – 2023 is in het meerjareninvesteringsschema rekening gehouden met
een investering van € 4,5 miljoen voor dit project (inclusief € 250.000,- in 2019). Het nu gevraagde
voorbereidingskrediet van € 575.000,- maakt hier deel van uit.
De kapitaallasten behorende bij de totale investering bedragen het eerste jaar € 267.000,-. Deze
dalen jaarlijks door de gehanteerde lineaire afschrijvingsmethode. De kapitaallasten van alleen het
voorbereidingskrediet bedragen het eerste jaar € 34.000,-.

Wettelijke kader/juridische procedure/inspraak
Projectplan
Voor de versterking van de waterkering A.G. Wildervanckanaal van de Tussenklappenpolder is
conform de Waterwet een Projectplan Waterwet vereist. De versterking langs de A.G.
Wildervanckanaal resulteert namelijk in een aanpassing van de legger, wat als maatgevend criterium
geldt.
In de inspraakverordening van het waterschap Hunze en Aa’s 2013 staat dat inspraak van toepassing
is op Projectplannen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Waterwet. Het Projectplan moet daarom
conform de procedure ter inzage worden gelegd. Dit is voorzien in het voorjaar van 2020.
Grondverwerving
Voor de grondverwerving wordt uitgegaan van het principe van minnelijke verwerving. Op een moment
zullen alle grondbezitters een aanbieding van het waterschap ontvangen.
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Mocht een eigenaar zijn grond niet willen verkopen, dan bestaat de mogelijkheid een gedoogplicht op
te leggen of onteigeningsprocedures te starten. De Waterwet biedt het waterschap namelijk de
mogelijkheid om rechthebbenden ten aanzien van onroerende zaken te verplichten om de aanleg of
wijziging van een waterstaatswerk en de daarmee verband houdende werkzaamheden te gedogen.
Hiervoor heeft het waterschap op grond van de Waterwet een Leidraad opgesteld die praktisch uitlegt
hoe dergelijke procedures verlopen.Vergunningen en ontheffingen
Gedurende het planproces zal een inventarisatie worden gemaakt van alle benodigde vergunningen,
ontheffingen en toestemmingen die nodig zijn om de versterking van de waterkering te realiseren. De
benodigde aanvragen hiervoor zullen tijdig worden aangevraagd.

Communicatie
Tijdens het planproces wordt rekening gehouden met het betrekken van partijen, hiervoor zullen
structureel overleggen met betrokken partijen. Ook zullen overige belanghebbenden en
belangstellenden worden geïnformeerd. Ten behoeve van de communicatie zal een communicatieplan
worden uitgewerkt.

Uitvoering/tijdspad
Het planproces en de geotechnische onderzoeken zullen dit najaar worden opgestart. De verwachting
is dat het projectplan Waterwet na ter inzage legging medio 2020 door het algemeen bestuur kan
worden vastgesteld.

Voorstel
Een krediet van € 575.000,- beschikbaar stellen voor het project "Planproces versterking kering
Tussenklappenpolder".

namens het dagelijks bestuur,

Harm Küpers
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink
dijkgraaf
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