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Onderwerp 
Bijstelling krediet en beschikbaar stellen extra bijdrage ten behoeve van uitvoering wijkvernieuwing 
Nieuwe Akkers 
 
Gevraagd besluit 

1. het krediet uitvoering wijkvernieuwing Nieuwe Akkers bij te stellen naar € 1.550.163,- (was € 
1.722.673,-); 

2. een extra bedrag van € 71.000,- ten laste van de ARGI ter dekking van dit krediet ter 
beschikking stellen. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Op 12 april 2011 heeft u kennis genomen van het wijkvernieuwingsplan en uitvoeringsakkoord Nieuwe 
Akkers. De uitvoering van het wijkvernieuwingsplan leidt tot investeringsopgave voor de gemeente 
Tynaarlo in het publieke domein. Op 12 april 2011 heeft u daarvoor een totaalkrediet van € 
1.722.672,75 beschikbaar gesteld.  
 
De Stichting Eelder Woningbouw (SEW) is inmiddels ver gevorderd met de renovatiewerkzaamheden 
aan de huurwoningen in de wijk Nieuwe Akkers. Qua planning kan de gemeente dit jaar starten met 
haar werkzaamheden in de openbare ruimte: handhaving van de tuindorpsfeer van de wijk, waarbij 
specifieke aandacht wordt geschonken aan de verbetering van de verkeersveiligheid, het vergroten 
van de parkeercapaciteit en het invoeren van een gescheiden rioolstelsel, waarbij de 
schoonwaterstroom kan worden aangewend ter bevloeiing van landgoed De Braak. 
 
Onlangs heeft de meervoudig onderhandse deelaanbesteding plaatsgevonden van het project 
‘Herstructurering Nieuwe Akkers te Paterswolde’. De laagste inschrijver is Zuidema Aannemers BV te 
Hoogeveen met een inschrijfprijs van € 1.023.000,-, excl. BTW.  De inschrijving voldoet aan de 
inschrijvingsvereisten en ingenieursbureau MUG heeft een positief gunningsadvies afgegeven. Ten 
behoeve van ons deel van de uitvoering van het wijkvernieuwingsplan willen wij het bestek definitief 
gunnen. Hiermee kan dan uitvoering worden gegeven aan een belangrijk herstructureringsproject in 
Paterswolde. 
 
Deelaanbesteding 
Met deze aanbesteding wordt het grootste deel van de gemeentelijke werkzaamheden in het kader 
van het wijkvernieuwingsplan Nieuwe Akkers uitgevoerd. De SEW is echter nog bezig met 
renovatiewerkzaamheden in de wijk. Deze werkzaamheden duren naar verwachting nog circa twee 
jaar. Hierdoor is het niet mogelijk alle wegen nu in één keer in de definitieve vorm aan te leggen. Waar 



het kan leggen we de wegen in de definitieve vorm aan. Over circa twee jaar zullen wij alsnog een 
aantal wegen opnieuw moeten aanleggen. Dit brengt op termijn kosten met zich mee. De kosten 
daarvan kunnen nu nog niet inzichtelijk worden gemaakt. Wij stellen daarom, vooruitlopend op de 
resultaatbestemming 2012, voor het restant van de nieuwe beleidsgelden 2012 ad € 235.000,- 
hiervoor beschikbaar te houden. Het nu benodigde extra bedrag ad € 71.000,- zou tevens hieruit 
gedekt kunnen worden.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Op dit moment zijn er onvoldoende middelen om het bestek definitief te kunnen gunnen. Dit komt 
omdat een bedrag van € 173.500,- minder aan ISV subsidie is verleend dan aangevraagd (€ 300.000,-
). Dit betekent dat het oorspronkelijke krediet moet worden bijgesteld en dat ter dekking van de kosten 
een extra bedrag beschikbaar moet worden gesteld.  
 
Wat ging er aan vooraf? 
De wijkvernieuwing van Nieuwe Akkers kent een lange en veelal beladen voorgeschiedenis. 
In de periode 1999 tot 2007 kenmerkte het proces zich door een voortdurend verschil van mening 
tussen gemeente en de SEW over het na te streven ambitieniveau van de wijkvernieuwing en de 
rollen/ verantwoordelijkheden die partijen ter realisatie hiervan op zich zouden moeten nemen. In 2007 
zijn in gezamenlijkheid door gemeente en de SEW een aantal keuzes gemaakt om een halt toe te 
roepen aan de voortdurende verstoring van planvormingsprocessen en de voortduring van de 
onzekerheid bij de bewoners van de wijk. Vanaf dat moment is intensief gewerkt aan het tot stand 
brengen van een plan tot vernieuwing van de wijk Nieuwe Akkers te Paterswolde. Dit heeft in 2011 
geresulteerd in een wijkvernieuwingsplan en een uitvoeringsakkoord. Naast de investeringsopgave 
van de SEW en de gemeente is door ons een ISV 3-subsidie aangevraagd bij de provincie Drenthe 
van € 300.000,-.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Bij het opstellen van het wijkvernieuwingsplan waren vanuit de wijk Nieuwe Akkers huurders en 
woningeigenaren vertegenwoordigd in de Overleggroep Nieuwe Akkers. Deze overleggroep heeft alle 
stappen in het proces kunnen volgen en kunnen becommentariëren.  
De SEW organiseert regelmatig informatieavonden voor de wijk en geeft nieuwsbrieven uit.  
In januari hebben SEW en gemeente de bewonerscommissie bijgepraat over de vordering van de 
werkzaamheden en verdere planning. In het kader van de start van de civieltechnische 
werkzaamheden wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De start van de werkzaamheden kan na besluitvorming door uw raad plaatsvinden in mei. Naar 
verwachting kunnen ze dan eind dit jaar worden afgerond. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Op 12 april 2011 is aan uw raad een totaalkrediet gevraagd van € 1.722.673,- ter dekking van de 
gemeentelijke investeringsopgave in de wijkvernieuwing Nieuwe Akkers te Paterswolde. De 
kredietaanvraag was als volgt opgebouwd: 
- GRP:     € 1.023.268,- 
- opbrengst gemeentegrond¹  €    181.000,- 
- ISV bijdrage prov. Drenthe²  €    300.000,- 
- ARGI     €    218.405,-  
     ------------------ 
     € 1.722.673,-. 
 
¹ op grond van het tussen gemeente en de SEW (eigenaar van de huurwoningen in Nieuwe Akkers) 
gesloten uitvoeringsakkoord is de verkoopopbrengst van de voortuinen van de huurwoningen gelijk 
aan de kosten van aanleg/herstel en (tijdelijk) onderhoud van de hagenstructuur in de wijk. De kosten 
en daarmee de verkoopopbrengst waren destijds geraamd op € 181.000,-. 
² in principe ten laste brengen van de ARGI (incidenteel nieuw beleid 2013) of wanneer deze middelen 
ontoereikend zijn onderzoeken of deze ten laste kunnen worden gebracht van de Algemene Reserve 
van het Grondbedrijf.  
 

 
Wijzigingen t.o.v. april 2011 



Ten opzichte van het moment waarop u het krediet beschikbaar heeft gesteld zijn er een aantal zaken 
gewijzigd: 

• De kosten voor het aanplanten en onderhouden van de hagen bedragen € 111.622,-. Op 
grond van de bestuurlijke afspraken bedraagt derhalve de verkoopopbrengst eveneens € 
111.622,-.  

• Gedeputeerde Staten hebben de ISV subsidieaanvraag van € 300.000,- niet geheel 
gehonoreerd en vastgesteld op € 126.500,-.  

• In de begroting 2012 is een (extra) bedrag van € 300.000,- opgenomen ten behoeve van de 
dekking van extra onvoorziene kosten. Hiervan resteert een bedrag van € 235.000,- dat, 
omdat er bij de najaarsnota 2012 nog geen definitief beslag op kon en is gelegd, vrijvalt en 
deel uitmaakt van het jaarresultaat 2012.  

 
 
Feitelijke stand krediet Nieuwe Akkers per heden 
Rekening houdende met de wijzigingen ten opzichte van april 2011 bedraagt de beschikbare dekking 
op dit moment:  
GRP   € 1.023.268,-  
ARGI   €    218.405,-  
ISV subsidie  €    126.500,- 
  ------------------ 
Totaal   € 1.368.173,- 
 
Herstel en aanleg hagenstructuur (uit verkoopopbrengst voortuinen)   €     111.622,- 
 
Kosten 
De totale nog te maken kosten bedragen: 
- aanneemsom  € 1.023.000,00  
- nutsbedrijven  € 101.520,00 
- leverantie puin vanaf gemeentewerf  € 32.500,00 
- pomp  € 15.625,00 
  -------------------------------------- 
Subtotaal  € 1.172.645,00 
 
- onvoorzien 15 %¹  € 175.896,75 
- directie en toezicht 1.200 uur a € 75,-² € 90.000,00 
  -------------------------------------- 
Totaal  €  1.438.541,75 
 
Herstel en aanleg hagenstructuur  
(uit verkoopopbrengst voortuinen)  € 111.622,00 
 
Opmerkingen: 
¹ i.v.m. de risico’s is het percentage onvoorzien gesteld op 15% (normaal 10%). De werkzaamheden 
worden namenlijk bemoeilijkt door de nauwe straten en de ligging van veel kabels en leidingen. De 
nauwe straten zorgen ervoor dat de werkruimte beperkt is. De aannemer moet rondrijden voor aan-
/afvoer van materiaal en materieel. 
In de straat Nieuwe Akkers ligt een hogedruk waterleiding waar circa 1.000 aansluitingen door worden 
gevoed. Naast deze waterleiding ligt een hogedruk gasleiding. Deze leidingen mogen niet buiten 
dienst raken.  
In de overige wegen binnen dit plangebied liggen asbestcementwaterleidingen en pe-gasleidingen. De 
nutsbedrijven willen deze niet vervangen. Dit houdt in dat de rioolaanleg met nog meer zorg moet 
gebeuren dan normaal gesproken. Er worden daarvoor maatregelen getroffen in de vorm van 
sleufbekisting en bemaling, zodat de taluds tijdens de werkzaamheden niet inzakken. Dit geeft 
overlast voor de omwonenden en de werkzaamheden duren ook langer. 
² i.v.m. de vele overlegstructuren zijn de uren directie en toezicht gesteld op 1.200 uur. 
 
Gelet op de nog te maken kosten, zijnde € 1.438.541,75, en de beschikbare dekking, moet er op dit 
moment nog voor een bedrag van € 71.000,- (afgerond) aanvullende dekking gevonden worden.  
 



Hiertegenover staat een vrijval van € 235.000,- (niet benutte gelden incidenteel nieuw beleid 2012 
Nieuwe Akkers) ten gunste van het jaarresultaat 2012.   
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 

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

                           
 


