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Samenvatting:
In het Mussel Aa kanaal is vervuiling aangetroffen van de voormalige RWZI Veele/Vlagtwedde. In
het voorgaande bestuursvoorstel (3285) was hiervoor een voorbehoud gemaakt. Het
verwijderen/saneren van het niet verspreidbare baggerslib van de voormalige RWZI
Veele/Vlagtwedde vindt plaats eind 2022.
De kosten voor het opruimen van deze verontreiniging bedragen € 172.000,-.
Duurzaamheidsparagraaf: Nee
Begrotingsaspecten: Ja
De meerkosten van € 172.000,- voor het saneren van het niet verspreidbare baggerslib van de
voormalige RWZI Veele/Vlagtwedde kunnen niet worden geactiveerd. Deze kosten worden
meegenomen in de najaarsrapportage 2022 en komen ten laste van de taak zuiveringsbeheer.
AB-voorstel:
- Instemmen met het verwijderen/saneren van het niet verspreidbare baggerslib van de
voormalige RWZI Veele/Vlagtwedde;
- Verstrekken van een aanvullend exploitatiebudget van € 172.000,- voor het verwijderen van het
niet verspreidbare baggerslib en dit bedrag in de najaarsrapportage verwerken ten laste van de
taak zuiveringsbeheer.
Bijlagen:
Nee
Besluit/opmerkingen bestuur:

Paraaf secretaris-directeur:

Bestuursvoorstel
Inleiding
We zijn na besluitvorming over Baggeren Mussel Aa kanaal gestart met de voorbereiding tot en met
aanbesteding van het werk. Tijdens de voorbereiding bleek toch niet verspreidbare (= verontreinigde)
baggerslib aanwezig te zijn t.g.v. effluentlozing van de voormalige RWZI Veele/Vlagtwedde. In het
project en aanvraag krediet in het bestuursvoorstel was hier geen rekening mee gehouden.

Voorgeschiedenis/eerdere besluitvorming/beheerplan
In het project Baggeren Mussel Aa kanaal zijn de uitgangspunten van het vastgestelde
bestuursvoorstel 3285 gewijzigd. Het vrijkomende baggerslib was aangemerkt als verspreidbare slib
op aanliggende (landbouw)percelen. In de besteksfase is verontreinigde baggerslib stroomafwaarts
van het lozingspunt van de voormalige RWZI Veele/Vlagtwedde waargenomen.

Huidige situatie/analyse van het probleem
Verontreinigde baggerslib vm. RWZI Veele/Vlagtwedde:
De verontreinigde baggerslib ten oosten van het lozingspunt is in het verleden niet/niet geheel
gesaneerd bij het amoveren van de RWZI. Het slib kan in het project Baggeren Mussel Aa Kanaal als
één werk worden uitgevoerd.
Het verwijderen van de verontreinigde baggerslib wordt begroot op € 172.000,- op basis van de
laagste inschrijver bij de aanbesteding.

Extern betrokkenen/extern overleg
In de huidige project “Baggeren Mussel Aa kanaal” is in de bestekvoorbereiding rekening gehouden
met de verontreinigde baggerslib. Het voorstel heeft hiermee geen extra invloed op extern
betrokkenen en/of overleggen.

Financiën
Voor het verwijderen van de verontreiniging wordt een aanvullend budget gevraagd van
€ 172.000,-. Omdat deze kosten voor het saneren van de verontreinigde baggerslib van de voormalige
RWZI Veele/Vlagtwedde niet kunnen niet worden geactiveerd wordt voor deze meerkosten wordt in de
najaarsrapportage 2022 een voorziening gevormd. Deze kosten komen ten laste van de taak
zuiveringsbeheer.

Wettelijke kader/juridische procedure/inspraak
In de besteksvoorbereiding van het project “Baggeren Mussel Aa kanaal” (incl. verontreinigde
baggerslib) zijn alle benodigde wettelijke kader/juridische procedures doorlopen.
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Communicatie
De communicatie richting de (aanliggende)omgeving en stakeholders m.b.t. gewijzigde
uitvoeringstermijn verloopt samen met het project ”Baggeren Mussel Aa kanaal”.

Uitvoering/tijdspad
Onlangs bent u op voorhand op de hoogte gebracht dat het werk inmiddels is gegund, behoudens de
werkzaamheden m.b.t de verontreinigde baggerslib. Dit om redenen van toen gunstige
weersomstandigheden en om de voortgang erin te houden. Hierdoor zal het totale baggerwerkwerk
naar verwachting voor het broedseizoen van 2023 zijn uitgevoerd.

Evaluatie
Na de voorbereidings- en/of uitvoeringsfase van het project zal er een evaluatie plaatsvinden,
overeenkomstig afspraken. Dit heeft al geresulteerd in een korte evaluatie. Op basis hiervan zullen we
de komende periode aandacht schenken aan in het verleden geamoveerde RWZI’s i.r.t. voorgenomen
baggerprojecten. Dit om in een eerder stadium verontreinigde baggerslib in beeld te krijgen en hier
vroegtijdig op te kunnen anticiperen.

Voorstel
-

Instemmen met het verwijderen/saneren van het niet verspreidbare baggerslib van de voormalige
RWZI Veele/Vlagtwedde;
Verstrekken van een exploitatiebudget van € 172.000,- voor het verwijderen van het niet
verspreidbare baggerslib en dit bedrag in de najaarsrapportage verwerken ten laste van de taak
zuiveringsbeheer.

Namens het dagelijks bestuur,

Harm Küpers
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink
dijkgraaf
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