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Zaaknummer: 
2012/23512 
Referentie:      
2012/23518 

Raadsvergadering d.d. 4 december 2012 agendapunt 8      
  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 6 november 2012 
 
Portefeuillehouder:   dhr. Assies 
Behandelend ambtenaar: dhr. S. Berends 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 978 
E-mail adres:                s.berends@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
- Tekening (ter inzage) 
- Kostenraming ( vertrouwelijk ter inzage)   
 
Onderwerp 
Kredietaanvraag renovatie Zuidlaardervaart 
 
Gevraagd besluit 
Een krediet beschikbaar stellen van € 2.620.000,= ( excl. BTW) voor de renovatie van de 
Zuidlaardervaart. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Na uitvoering van de werkzaamheden aan de Zuidlaardervaart kan het hemelwater uit Zuidlaren 
voldoende afwateren richting het Zuidlaardermeer. Tevens wordt de gegarandeerde vaardiepte weer 
gehaald en kan de waterkwaliteit verbeteren.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De voorbereiding voor de uitvoering van de werkzaamheden is zover dat het tijd is om krediet aan te 
vragen voor de daadwerkelijke uitvoering. Er zijn afspraken met het waterschap met betrekking tot de 
kostenverdeling, het bestek is gereed en klaar voor uitvoer.  
 
Wat ging er aan vooraf 
In 2009 is in het verbreed GRP 2009 – 2013 opgenomen dat de Zuidlaardervaart gebaggerd moet 
worden. Tijdens de voorbereiding bleek dat de beschoeiingen op enkele plaatsen zeer slecht is. Het 
vernieuwen van de beschoeiingen is noodzakelijk om aan de veiligheidsklasse te voldoen. De 
gemeentelijke beschoeiing (kant Hunzeweg) wordt vervangen door stalen damwand met een 
betonnen deksloof. De beschoeiing aan waterschapskant (polderzijde) wordt vervangen door houten 
beschoeiing. Om de beschoeiing te plaatsen is het noodzakelijk bomen te kappen welke op of te 
dichtbij de beschoeiing staan. Bomen welke eventueel gekapt moeten worden voor het windrecht van 
de molens zijn hierbij niet opgenomen, deze procedure volgt later.  
 
Samen met waterschap Hunze en Aa’s en adviesbureau Tauw zijn diverse onderzoeken uitgevoerd 
over de methode van baggeren en is het bestek klaar gemaakt. Waterschap Hunze en Aa’s is deels 
verantwoordelijk voor de aanwezige baggerspecie en is deels eigenaar van de Zuidlaardervaart. Voor 
het hele traject is bepaald hoeveel baggerspecie eruit gehaald moet worden. Op basis van deze 
gegevens is een verdeelsleutel bepaald. Het waterschap draagt bij aan de uit te voeren 
baggerwerkzaamheden. De verdeelsleutel voor de baggerkosten is: 44,5% voor rekening waterschap 
en 55,5% voor rekening van de gemeente.   
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Hoe informeren we de inwoners? 
De belanghebbenden zijn reeds geïnformeerd door middel van een inloopavond. Tevens heeft op de 
gemeentepagina een bericht gestaan met informatie over de uit te voeren werkzaamheden. Mocht 
blijken dat er meer behoefte is aan informatie of dat er wijzigingen in planning of werkzaamheden 
optreden, dan worden de belanghebbenden hierdoor per nieuwsbrief op de hoogte gesteld.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De start van de werkzaamheden is gepland op 1 februari 2013 met een doorlooptijd van circa 2 
maanden. De werkzaamheden worden medio april 2013 afgerond. Afhankelijk van het weer 
(ijsvorming) wordt gestart met het baggeren van de zwaaikom / worden de beschoeiingen vernieuwd 
en verplaatsen de werkzaamheden zich richting het Zuidlaardermeer.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
De raming bedraagt in totaal € 2.620.000,= exclusief BTW. Een deel hiervan, € 420.000,= (exclusief 
BTW) wordt gefinancierd door het waterschap. De kosten voor het baggeren en vernieuwen van de 
beschoeiingen (lengte 1664 meter) bedragen in totaal voor de gemeente € 2.200.000,= exclusief 
BTW.  
 
Het bedrag is als volgt opgebouwd voor de gemeente: 
 
Beschoeiingen:     € 1.950.000,= 
Baggerwerkzaamheden:   €    235.000,=  (55,5% van totaal baggerkosten) 
Toezichthouder extern:    €      15.000,= 
Totaal benodigde dekking:   € 2.200.000,= 
 
Het gevraagde bedrag wordt gedekt uit het rioolfonds. Het betreft een structureel bedrag van € 
154.000,= gedurende 40 jaar.  
 
De bijdrage van het waterschap is als volgt opgebouwd: 
 
Beschoeiingen:     € 200.000,= 
Baggerwerkzaamheden:   € 205.000,= (44,5% van totaal baggerkosten) 
Toezichthouder extern:    €   15.000,= 
Totaal      € 420.000,= 
 
De bijdrage van het waterschap is incidenteel.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

                           
 


