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Adviesnota
vergadering

Het Algemeen Bestuur

onderwerp

Kredietaanvraag Ecologische verbindingszone langs de Linge

Samenvatting
Het waterschap heeft in het concept Waterbeheerplan verschillende KRW-maatregelen opgenomen
in de benedenloop van de Linge. Deze maatregelen bestaan onder andere uit het aanleggen van
natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen en vispassages. Hiervoor is in de periode 2010 t/m 2013
een bruto krediet nodig van € 1.625.000,-- (netto € 968.750,--). De kredietaanvraag is conform de
meerjarenraming.

Inhoud
De benedenloop van de Linge in dit voorstel omvat de Lingepanden 11, 12, 13 en 14 en stroomt
vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel tot aan de binnenstad van Gorinchem. De Linge is een
KRW-waterlichaam en heeft een SED-status (Specifiek Ecologische Doelstelling). Dit deel van de
Linge is tevens aangewezen als ecologische verbindingszone 'Boven-Merwede - Nederrijn'.
Om de volledige KRW-doelstellingen te behalen zijn tot 2018 meer investeringen nodig, deze
investeringen zijn opgenomen in de meerjarenraming. Aangezien de huidige waterovereenkomst met
de provincie niet verder loopt dan 2013, wordt nog geen krediet aangevraagd voor de periode 20142018.
Waterovereenkomst met de provincie
Het waterschap heeft met de provincie Gelderland op 9 september 2009 een Waterovereenkomst
ondertekend. Onderdeel van deze overeenkomst is het realiseren van natuurvriendelijke oevers langs
de benedenloop van de Linge. Afgesproken is dat het waterschap uiterlijk in 2013, 13 ha
natuurvriendelijke oevers binnen het Lingebed realiseert. Het betreft 3 ha ten oosten van de
Julianastuw te Geldermalsen (Lingepanden 11, 12 en 13). Voor deze 3 ha zal de provincie 75% van
de kosten financieren (ILG-subsidie). Voor 10 ha ten westen van de Julianastuw (Lingepand 14) zal
de provincie 30% van de kosten financieren (KRW-subsidie). De doelstellingen uit de
Waterovereekomst zijn tevens opgenomen in het concept Waterbeheerplan van het waterschap.De
grondverwerving voor dit deel geschiedt door WSRL en niet door BBL.
Archeologisch onderzoek
Nagenoeg alle percelen langs dit deel van de Linge hebben een hoge archeologische
verwachtingswaarde. Wanneer op deze percelen grondwerkzaamheden gepland zijn t.b.v.
natuurontwikkeling, moet eerst een archeologisch onderzoek uitgevoerd worden. Begin 2009 is in
overleg met verschillende grondeigenaren op 17 potentiële natuurontwikkelingslocaties een
inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd.
Op zes van deze locaties is geen archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk. Op de elf overige
locaties zal een archeologisch vervolgonderzoek uitgevoerd moeten worden voordat duidelijk is
welke oevers heringericht kunnen worden.
1e uitvoeringsfase
In de eerste uitvoeringsfase zullen alle locaties opgenomen worden waarvoor archeologisch geen
belemmeringen te verwachten zijn. Het betreft natuurvriendelijke oevers én een vispaaiplaats met
een totale lengte van ± 2 km en een gezamenlijk oppervlak van ± 3 ha. Wanneer de uitkomst van het
archeologisch vervolgonderzoek bekend is, zullen indien mogelijk locaties toegevoegd worden aan
deze 1e uitvoeringsfase. Voor de toegevoegde locaties mag de archeologische waarde geen
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belemmering zijn èn is geen grondaankooptraject nodig. Geschat wordt dat op deze manier ± 3 ha
toegevoegd kan worden aan de 1e uitvoeringsfase. Het totaal in de 1e fase komt dan op ± 6 ha.
2e uitvoeringsfase
Na realisatie van de 1e fase ligt er volgens de afspraak met de provincie nog een opgave van 7 ha.
Locaties uit het archeologisch vervolgonderzoek waar aanpassingen noodzakelijk zijn óf waar
aanvullend overleg noodzakelijk is met de grondeigenaren kunnen in de 2e fase opgenomen worden.
De inschatting is dat het oppervlak van deze locaties niet voldoende zal zijn. Om toch te voldoen aan
de benodigde 7 ha zal actief gezocht moeten worden naar nieuwe locaties.De uitvoeringskosten van
deze nieuwe 7 ha zijn wel opgenomen in dit voorstel.

Overzicht werkzaamheden 2010-2013:
1e uitvoeringsfase 2010-2011

geen
archeol.vervolgondz.
nà archeol.vervolgondz.

2e uitvoeringsfase 2012-2013

Planning
november 2009
december 2009
februari 2010
september 2010
september 2012

(ha)
3

totaal te realiseren (ha)

3
7
totaal

6
7
13

geschikte locaties zoeken voor 2e uitvoeringsfase (7 ha)
voorbereiding 1e uitvoeringsfase (incl. archeologisch vervolgonderzoek)
start archeologisch vervolgonderzoek (11 ha)
start 1e uitvoeringsfase (6 ha)
start 2e uitvoeringsfase (7 ha)

Kosten en benodigd krediet
In het meerjareninvesteringsprogramma is geld begroot voor de ecologische inrichting van de Linge
(projectnummer 3071: WHP3). Voor de voorgestelde werkzaamheden is van 2010 t/m 2013 krediet
nodig. Bruto is € 1.625.000,-- nodig.
Het rijk en de provincie nemen een deel van de kosten voor hun rekening. De subsidie bedraagt 75%
voor de 3 ha ten oosten van de Julianastuw (ILG-subsidie) en 30% voor de 10 ha ten westen van de
Julianastuw (KRW-subsidie). Beide subsidies zijn opgenomen in de waterovereenkomst die op 9
september 2009 gesloten is tussen provincie Gelderland en WSRL. In totaal bedraagt de subsidie van
de provincie € 656.250,--. Netto is dus een krediet nodig van € 968.750,--. Zie tabel voor de netto en
bruto bedragen per jaar.
(1) Omschrijving

(2) Kosten

(3) Subsidie

3 ha oost (ILG-subsidie)
10 ha west (KRW-subsidie)
Totaal
splitsing in jaren
2010
2011
2012
2013
Totaal

€ 375.000
€ 1.250.000
€ 1.625.000

€ 281.250
€ 375.000
€ 656.250

(4) Netto lasten
(2-3)
€ 93.750
€ 875.000
€ 968.750

€ 206.250,-€ 506.250,-€ 406.250,-€ 506.250,-€ 1.625.000,--

€ 104.062,50
€ 194.062,50
€ 164.062,50
€ 194.062,50
€ 656.250,--

€ 102.187,50
€ 312.187,50
€ 242.187,50
€ 312.187,50
€ 968.750,--

Financiële consequenties:
In de voorjaarsnota 2009 is onder het product 12210 (Aanleg en verwerving waterlopen) voor het
project "Extra aanleg EVZ igv WHP3" voor de periode van 2010 tm 2013 een totaal netto bedrag
van € 1.513.000,-- opgenomen.
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Planning van de uitgaven in de jaren 2010 t/m 2013.
Onderstaand wordt de aangepaste netto raming weergegeven:
Jaar
Raming VJN 09
2010
593.000,-2011
311.000,-2012
339.000,-2013
270.000,-Totaal
1.513.000,--

Aangepaste raming
103.000,-313.000,-243.000,-313.000,-969.000,--

Het project is onder projectnummer 3071 "Extra aanleg EVZ igv WHP3" in de projectadministratie
opgenomen. Projectleider en budgethouder is S. Moerland.
Het project heeft betrekking op het product 12210 "Aanleg en verwerving waterlopen".
Subsidie: Het rijk en de provincie nemen een deel van de kosten voor hun rekening. De subsidie
bedraagt een deel uit 75% van de kosten (ILG-subsidie) en een deel uit 30% van de kosten (KRW
synergie 'Langs de Linge'- subsidie).
De kredietaanvraag betreft het beschikbaar stellen van een bruto krediet van € 1.625.000,--. In totaal
bedraagt de subsidie van de provincie € 656.250,-. Netto is dus een krediet nodig van € 968.750,-.
Dekking van de netto investeringslasten
De actuele ramingen voor de jaren 2010 t/m 2013 zijn lager dan de stand van de investeringen in de
voorjaarsnota. Er is dus een verlaging van de investeringen ten op zichte van de ramingen in de
voorjaarsnota 2009 voor de jaren 2010 tm 2013 in de investeringsramingen.
Gevolgen voor de exploitatie
De gemiddelde kapitaallasten voor de ramingen in de Voorjaarsnota 2009 voor het project 3071
komen jaarlijks uit op € 109.000,-. Door de verlaging van de investeringen dalen de gemiddelde
kapitaallasten naar € 70.000,-. Hiermee wordt jaarlijks een verlaging van de exploitatiekosten van €
39.000,- gerealiseerd.

Juridische consequenties:
Geen
Personele consequenties:
Geen
Communicatieve consequenties:
Geen
Overige consequenties:
Geen
Advies van Ondernemingsraad

Advies van het Georganiseerd overleg

Advies van bestuurlijke commissie(s) en eventuele reactie
De commissie Watersysteem heeft in haar vergadering van 10 november 2009 advies uitgebracht
over dit voorstel. De commissie adviseert positief. Het voorstel wordt aangemerkt als hamerstuk.
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Advies/voorstel om te besluiten
Voorgesteld wordt om een bruto krediet te verlenen ad € 1.625.000,-- (netto € 968.750,--) voor het
voorbereiden en uitvoeren van KRW-maatregelen binnen de ecologische verbindingszone langs de
Linge tussen Tiel en Gorinchem.
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Besluit
Registratie nr.: 200932987
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland
gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 13-10-2009

gelet op het advies van de commissie d.d. Watersysteem d.d. 10-11-2009;
gelet op de desbetreffende bepalingen van de Waterschapswet en het algemeen reglement voor
Waterschap Rivierenland;
besluit:
Voorgesteld wordt om een bruto krediet te verlenen ad € 1.625.000,-- (netto € 968.750,--) voor het
voorbereiden en uitvoeren van KRW-maatregelen binnen de ecologische verbindingszone langs de
Linge tussen Tiel en Gorinchem.
aldus besloten in de vergadering d.d. 27-11-2009

het algemeen bestuur voornoemd,
de secretaris-directeur,
de voorzitter,

drs. H.C. Jongmans.

ir. G.N. Kok.
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