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1. Inleiding
Het dijktraject Nederlek tussen hmp. 95.5 – 154 in de gemeente Nederlek (kern lekkerkerk)
moet in het kader van de Wet op de waterkering over een lengte van 5.300 meter versterkt
worden. Dit om te voldoen aan de in deze wet vastgestelde veiligheidsnorm voor dit
dijktraject. Het ontwerpplan is in maart 2005 door u vastgesteld en vervolgens door
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland in mei 2005 goedgekeurd. In juni 2006 is
met de uitspraak van de Raad van State het dijkversterkingsplan onherroepelijk geworden.
In de verenigde vergadering van 30 november 2005 heeft u voor de voorbereiding van de
dijkversterking reeds een 1e krediet tot een bedrag van € 5.410.000,-- beschikbaar gesteld.
Hiervan was een bedrag van € 4.160.000,-- subsidiabel en € 1.250.000,-- niet subsidiabel
(aankoop bestaande dijk).
Voor de verdere voorbereiding in 2007 is een aanvullend krediet benodigd.
2. Voorstel
Wij stellen u voor:
• Een 2e voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen groot € 3.990.000,-- voor de
verwerving van de benodigde gronden en het maken van het bestek voor de
dijkversterking Nederlek.
• Een subsidie groot € 3.990.000,-- te verkrijgen van Rijkswaterstaat.
3. Achtergrondinformatie
• Grondverwerving
Vooruitlopend op de uitvoering worden de benodigde gronden verworven. De
verwerving heeft in eerste instantie bestaan uit de minnelijke aankoop van de
gronden. Voor de gronden waarvoor geen overeenstemming is bereikt, is de
onteigeningsprocedure op grond van de Wet op de waterkering juncto de
Onteigeningswet gestart. Na het verkrijgen van het Koninklijk Besluit (K.B.) medio
september 2007 wordt nogmaals een poging ondernomen om de benodigde grond via
minnelijk overleg te verkrijgen. Als dat niet lukt, zullen wij via een dagvaardiging de
gerechtelijke procedure starten. Medio december 2007 wordt verwacht dat wij over
alle gronden kunnen beschikken.
•

Bestek
Om het bestek te kunnen maken zijn grondmechanische gegevens benodigd voor de
diepwanden, damwanden en kleiophogingen, zijn er gegevens benodigd van de
kwaliteit van de bestaande materialen, dient de kwaliteit van kwetsbare panden te
worden bezien, dienen er uitgaven te worden gedaan voor de inhuur van derden om
het bestek te kunnen schrijven, het project europees aan te besteden, bijstand aan de
projectleider te leveren en de verkapitaliseerde loonkosten van de projectleider te
dekken.

4. Motivering voorstel
Het aanvullende voorbereidingskrediet is benodigd om de grondverwerving te kunnen
financieren en het bestek te kunnen maken ten einde medio november/december 2007 de
dijkversterking europees te kunnen aanbesteden.
5. Financiële gevolgen
Het in de verenigde vergadering van november 2005 beschikbaar gestelde krediet voor de
niet subsidiabele kosten van de grondverwerving ten bedrage van € 1.250.000,-- lijkt
vooralsnog voldoende te zijn.
Het benodigde aanvullend voorbereidingskrediet bedraagt € 3.390.000,--. Eén en ander
conform onderstaande tabel. De kosten worden in het kader van het
hoogwaterbeschermingsprogramma voor 100% gesubsidieerd door het Rijk.
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Beschikbaar gesteld
krediet v.v. november
2005

1. Grondaankoop subsidiabel

Totaal

Beschikbaar te

geraamde kosten

stellen krediet

2.750.000,--

4.400.000,--

2. Taxaties, notaris - onteigeningskosten

680.000,--

1.100.000,--

1.650.000,-420.000,--

3. Grondmechanisch, milieukundig, bestek

730.000,--

2.650.000,--

1.920.000,--

4.160.000,--

8.150.000,--

3.990.000,--

In de begroting “Investeringsprogramma algemeen 2007-2011” is een bedrag van
€ 7.000.000,-- opgenomen. Dit bedrag wordt € 3.990.000,-- . Deze lager geraamde uitgave
over 2007 wordt veroorzaakt door een vertraagde uitgave van de kosten grondverwerving.
6. Verdere aanpak, procedure, tijd/planning
Na de besteksuitwerking medio juli 2007 wordt de besteksraming voor de uitvoeringsperiode
2008 t/m 2012 opgesteld. Aan uw vergadering van 28 november 2007 zal een
kredietvoorstel voor de uitvoering van de dijkversterking worden voorgelegd.
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