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I. Voorstel
Samengevat wordt voorgesteld:
1. het projectplan Mosbeek Frans-Bels ongewijzigd vast te stellen. Door de uitvoering van het
plan wordt het onderwaterprobleem van de molen van Frans opgelost. Door
vervanging/renovatie van de in de waterloop aanwezige kunstwerken kunnen deze weer
optimaal functioneren en wordt de beheersituatie verbeterd.
II. Kernboodschap
Met de uitvoering van voorgestelde werkzaamheden zal het onderwaterprobleem van de molen
van Frans opgelost worden, waardoor deze (beter) kan blijven draaien en als cultureel erfgoed
behouden blijft. Ook de belevingswaarde van het gebied wordt hierdoor versterkt. Door
vervanging/renovatie van de in de waterloop aanwezige kunstwerken kunnen deze weer optimaal
functioneren en wordt de beheersituatie verbeterd.
III. Waarom doen we dit?
Met het besluit tot vaststellen van het projectplan kan een vervolg worden gegeven aan project
Mosbeek Frans-Bels.
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Met de uitvoering van project Mosbeek Frans-Bels wordt het onderwaterprobleem van de molen
van Frans opgelost. De waterstand benedenstrooms de molen van Frans is op dit moment veelal
te hoog, waardoor het molenrad niet geheel vrij kan draaien. Dit leidt tot onbalans in de
aandrijving, waardoor het malen bemoeilijkt wordt en er sneller slijtage aan de molen ontstaat.
Door dit op te lossen kan de molen beter blijven draaien en blijft deze als cultureel erfgoed
behouden. Hiermee wordt ook de belevingswaarde van het gebied versterkt. Door
vervanging/renovatie van de in de waterloop aanwezige kunstwerken kunnen deze weer optimaal
functioneren en wordt de beheersituatie verbeterd.
IV. Toelichting op het voorstel / kader
Het waterschap heeft in 2016 en 2017 de onderzoeksopdracht Kunstwerken Mosbeek uitgevoerd,
waarin een oplossing gezocht moest worden voor de gebrekkige kunstwerken in het gedeelte van
de Mosbeek tussen de molens van Frans en Bels. Tevens speelt er bij de molen van Frans het
zogenaamd ‘onderwaterprobleem’. De waterstand benedenstrooms de molen van Frans is veelal
te hoog, waardoor het molenrad niet geheel vrij kan draaien. Dit leidt tot onbalans in de
aandrijving, waardoor het malen bemoeilijkt wordt en er sneller slijtage aan de molen ontstaat.
Conclusie bij de gedane onderzoeken en de metingen is dat het verhang tussen beide molens
gering is, waardoor bij enige waterafvoer over het molenrad deze vrijwel direct met de onderkant
in het water staat. De onderkant van het rad ligt nog geen 10 cm hoger dan de drempel in de
spaarvijver van de molen van Bels. Het waterschap heeft op verzoek met enige regelmaat het
tussenliggende gedeelte Mosbeek (zie figuur 1.1) uitgediept om dit probleem op te lossen. Door
de drempel en de waterverdeling bij de watermolen Frans verzandt dit gedeelte echter weer snel.

Figuur 1.1 Locatie projectgebied Mosbeek, Molen Frans – Molen Bels

Een oplossing voor bovengenoemd probleem is het aanpassen van de inlaat van de spaarvijver bij
molen Bels. Voorgesteld wordt om de Mosbeek niet altijd door de spaarvijver te laten stromen,
maar rechtstreeks naar de molen van Bels. Door deze aanpassing wordt het waterpeil ter plaatse
van de spaarvijver iets verlaagd, waardoor er meer verhang tussen beide molens gecreëerd
wordt. Door dan ook permanent meer water via het tracé tussen de molens te laten lopen, zal dit
gedeelte van de Mosbeek beter op diepte blijven en minder snel verzanden. Dit draagt bij aan een
oplossing van het ‘onderwaterprobleem’ van Molen Frans. Daarnaast is het de bedoeling om de
zandvanger aan de Oosterikweg te laten vervallen en om te vormen tot beekloop. Tevens worden
nog enkele kunstwerken aangepast/gerenoveerd.
Inmiddels heeft het ontwerp projectplan Waterwet ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen
ingediend. Met dit voorstel wordt gevraagd het projectplan ongewijzigd vast te stellen.

2

V. Alternatief voorstel
Deze paragraaf is voor dit voorstel niet van toepassing omdat project Mosbeek Frans-Bels
onderdeel uitmaakt van de vastgestelde programmabegroting.
VI. Argumenten
1.1
Voldoen aan de Waterwet
De Waterwet bepaalt op grond van artikel 5.4 dat bij de aanleg of wijziging in richting, vorm,
afmeting of constructie van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt
overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan.
In de Inspraak- en participatieverordening waterschap Vechtstromen is bepaald dat
projectplannen worden voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 Awb, de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure (= terinzagelegging en zienswijzen). Deze uniforme openbare
voorbereidingsprocedure staat open voor belanghebbenden.
1.2
Er zijn geen zienswijzen ingediend
Het ontwerp heeft 6 weken ter inzage gelegen gedurende welke periode er geen zienswijzen zijn
ingediend. Daarom is er geen beletsel het projectplan conform het ontwerp vast te stellen.
1.3
Verbetering beheersituatie
De kunstwerken tussen de watermolens van Frans en Bels zijn in zeer slechte staat. Door
vervanging/renovatie kunnen deze weer optimaal functioneren en wordt de beheersituatie
verbeterd.
1.4
Draagvlak bij stakeholders
Er is invulling gegeven aan de bestuurlijke wens om “van buiten naar binnen” te werken. Samen
met Landschap Overijssel en de molenaars van de beide watermolens is gezocht naar een
oplossing voor het onderwaterprobleem, wat uiteindelijk heeft geleid tot het ontwerp en
projectplan. Verder is overleg gevoerd met de provincie Overijssel, de gemeente Tubbergen, de
Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en de uitbater van restaurant Watermolen Bels. Er is
draagvlak bij al deze partijen voor de realisatie van dit project.
1.5
Bijdrage aan behoud cultureel erfgoed
De uitvoering van de maatregelen draagt bij aan het behoud en het functioneren van de
watermolen van Frans.
VII. Risico’s en kanttekeningen
1.1
Juridische procedures vanuit de omgeving en/of stakeholders
Tijdens de ter inzage legging zijn geen zienswijzen ingediend. Desondanks bestaat er altijd een
risico dat er juridische procedures vanuit de omgeving en/of stakeholders worden aangespannen.
1.2
Kritische reacties omgeving
In het plangebied zijn er voor de omgeving ingrijpende maatregelen in het kader van de Natura
2000 opgave in voorbereiding. Hoewel de in dit projectplan voorgestelde werkzaamheden geen
deel uitmaken van deze Natura 2000 opgave en dit ook gecommuniceerd is naar de omgeving,
zou dit mogelijk tot kritische reacties kunnen leiden.
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VIII. Financiën
In de onderstaande tabel is de huidige stand van zaken met betrekking tot de financiën
weergegeven voor het project.
Kredieten
A. Vastgesteld B. Gevraagd C. Reeds
budget
krediet in dit verstrekte
voorstel
kredieten

Uitgaven

Bruto
€ 200.000
investering

€

€ 200.000

D. Beschikbare
kredietruimte
t.o.v. begroting
(A-C)
€0

E. Reeds gemaakte F. Nog te
G. Totaal verwachte
projectkosten
verwachten project- projectkosten
(incl. verplichtingen) kosten
(E+F)
€ 170.000

€ 30.000

€ 200.000

Subsidies & € 0
Bijdragen
Netto
€ 200.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€

€ 200.000

€0

€ 170.000

€ 30.000

€ 200.000

De totaal verwachte projectkosten tot en met de uitvoering zijn opgenomen in de
Programmabegroting 2021. In de vastgestelde begroting 2021 is voor Mosbeek Frans-Bels een
budget opgenomen van € 200.000. Het krediet is reeds toegekend.
Beheer en onderhoud
Voorafgaand aan de oplevering van het project wordt een onderhouds- en beheerplan opgesteld
waarin de uitgangspunten voor het beheer- en onderhoud staan en wie voor welk onderdeel van
het beheer verantwoordelijk is en welke specifieke kosten hieraan zijn verbonden. Voor
waterschap Vechtstromen betekent dit geen toename van de jaarlijkse exploitatiekosten. Wel
zullen nadere afspraken met betrekking tot de waterverdeling bij de watermolen van Frans
worden gemaakt tussen waterschap Vechtstromen en Landschap Overijssel.
IX. Communicatie
Over de te nemen maatregelen is met name in 1 op 1 gesprekken met belanghebbenden en
belangstellenden gecommuniceerd. Ook heeft dagblad Tubantia een nieuwsartikel aan het
probleem en de oplossing gewijd.
X. Juridische zaken
Bekendmaking
De vaststelling van een projectplan, alsmede de integrale tekst van het projectplan, wordt bekend
gemaakt in het elektronische Waterschapsblad. De bijlagen bij het projectplan worden bekend
gemaakt via de website van het waterschap.
Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van het vastgestelde projectplan
beroep instellen bij de rechtbank.
Op een vastgesteld projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat een
belanghebbende die tegen het projectplan beroep wil instellen, in het beroepschrift moet
aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes
weken, kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.
Tegen de uitspraak van de rechtbank is hoger beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
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XI. Uitvoering
Na vaststelling van het projectplan zal de uitvoering van het project naar verwachting in
november/december 2021 gestart worden en ongeveer 3 weken duren.
Procedureel – eerder genomen bestuurlijke besluiten
1. 28 nov 2016
Overboeking van verzamelbudget kunstwerken
€ 20.000
2. 1 jul 2020
Verzamelkrediet MJV 2021-2024 B2020/3395
€ 30.000
3. 8 dec 2020
Verzamelkrediet beheerbegroting 2021 B2020/3696 € 150.000
4. 24 aug 2021
Vaststelling Ontwerp projectplan Mosbeek Frans-Bels B2021/4195
IX. Bijlage(n)
1. Besluit.
2. Projectplan Mosbeek Frans-Bels (inclusief bijlagen).
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Besluit projectplan Mosbeek Frans en Bels

Kenmerk: B2021/4328

Het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen;
gezien het advies d.d. 26 oktober 2021;
gelet op de artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet;
BESLUIT
het projectplan Mosbeek Frans-Bels ongewijzigd vast te stellen. Door de uitvoering van het plan
wordt het onderwaterprobleem van de molen van Frans opgelost. Door vervanging/renovatie van
de in de waterloop aanwezige kunstwerken kunnen deze weer optimaal functioneren en wordt de
beheersituatie verbeterd.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 2 november 2021.
Het dagelijks bestuur,
/signer1/

/signer2/

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf

drs. R.I. Andringa, secretaris
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