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Het ontwerp projectplan heeft ter inzage gelegen van 12
juli 2021 tot en met 30 augustus 2021.
Er zijn vier zienswijzen ingediend. Deze vormen geen
aanleiding tot wijziging van het ontwerp projectplan.
Na aanpassing akkoord met doorgeleiding naar dagelijks
bestuur.
Het dagelijks bestuur heeft conform voorstel besloten.
Niet van toepassing, het dagelijks bestuur is bevoegd tot
besluitvorming.
Niet van toepassing, het dagelijks bestuur is bevoegd tot
besluitvorming.

I. Voorstel
Samengevat wordt voorgesteld:
1. het projectplan Regge Pelmolen ongewijzigd vast te stellen;
2. voor het afronden van de voorbereidingsfase en de start van de uitvoering een krediet van
€ 500.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen. Dit bedrag past binnen de
Programmabegroting 2021.
II. Kernboodschap
Met de herinrichting van het traject Regge Pelmolen wordt invulling gegeven aan de Reggevisie van
het waterschap, de Europese Kaderrichtlijn Water, Waterbeheer 21e Eeuw (waterveiligheid en
klimaatbestendigheid), Natuurnetwerk Nederland (NNN) en recreatief medegebruik. Met realisatie
van dit project wordt tevens invulling gegeven aan één van de laatste ontbrekende schakels van
een klimaatbestendige herinrichting van de Regge, conform de eisen van de KRW.
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III. Waarom doen we dit? Wat wil het DB met het besluit bereiken
Met het besluit tot het definitief vaststellen van het projectplan en het vrijgeven van de benodigde
financiële middelen kan een vervolg worden gegeven aan project Regge Pelmolen. Met de
herinrichting van het traject Regge Pelmolen wordt invulling gegeven aan de Reggevisie van het
waterschap, de Europese Kaderrichtlijn Water, Waterbeheer 21e Eeuw (waterveiligheid en
klimaatbestendigheid), Natuurnetwerk Nederland (NNN) en recreatief medegebruik. Met realisatie
van dit project wordt tevens invulling gegeven aan één van de laatste ontbrekende schakels van
een klimaatbestendige herinrichting van de Regge, conform de eisen van de KRW.
IV. Toelichting op het voorstel/ kader
Het projectgebied Regge Pelmolen behoort tot één van de ontbrekende schakels in de vrijwel
geheel heringerichte Regge en gaat in totaal over het herinrichten van 1,6 km van de Regge.
Benedenstrooms is de Midden Regge in het kader van de Landinrichting Rijssen heringericht en
bovenstrooms in het kader van het project Reggedal Enter. De gekanaliseerde Regge in het
projectgebied Regge Pelmolen voldoet nog niet aan de KRW.
In het gedeelte bovenstrooms van de weg Rijssen-Wierden zijn Landschap Overijssel en het
waterschap Vechtstromen eigenaar van alle aanliggende percelen op de rechteroever van de Regge
in het projectgebied. Deze percelen hebben een natuurbestemming gekregen maar zijn nog niet
ingericht als natuur. Aanvankelijk vielen alleen deze percelen en de huidige Regge binnen de
projectbegrenzing. Tijdens de voorbereiding van dit project heeft een particuliere
landgoedeigenaar de agrarische percelen op de linkeroever gekocht, met het doel zijn landgoed
hiermee uit te breiden. Voor het waterschap was het hierdoor mogelijk de scope uit te breiden en
aanliggende, laaggelegen percelen te betrekken in het project, waardoor een rivierdalbrede
inrichting van de Regge mogelijk wordt. Deze scope uitbreiding is al in het door het DB vastgestelde
ontwerp-projectplan meegenomen. Daarnaast hebben de laaggelegen percelen ook een
natuurbestemming gekregen en worden deze omgevormd naar nieuwe natuur in het kader van
Natuurnetwerk Nederland (NNN).
De bedoeling is om in dit deel de gekanaliseerde Midden Regge, over een lengte van 1000 m, om te
vormen tot een meanderende Regge door een natuurlijk ingericht rivierdal, dat tijdens
hoogwatersituaties tevens dienstdoet als meestromende waterberging.
In het gedeelte benedenstrooms de weg Rijssen-Wierden zijn geen aanliggende percelen
beschikbaar. Hier zullen over een lengte van 600 m de werkzaamheden bestaan uit aanpassingen
van de aanwezige nevengeulen langs de Regge, waardoor deze ecologisch beter functioneren.
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V. Alternatief voorstel
Deze paragraaf is voor dit voorstel niet van toepassing omdat project Regge Pelmolen 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. Met het vaststellen en de ter
inzagelegging van het ontwerp projectplan wordt voldaan aan deze verplichting uit de Waterwet.
1.2
Er zijn zienswijzen ingediend, maar er kan toch ingestemd worden met het projectplan
In de reactienota, die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd, is een samenvatting van de ingediende
zienswijzen weergegeven. De zienswijzen zijn beoordeeld en in de nota van een reactie door het
waterschap voorzien. Vooraf hieraan is er met de indieners gesproken. De zienswijzen geven geen
aanleiding het ontwerp projectplan te wijzigen. Het projectplan kan in ongewijzigde vorm worden
vastgesteld.
1.3
Draagvlak bij stakeholders
Er is invulling gegeven aan de bestuurlijke wens om “van buiten naar binnen” te werken. Het
ontwerp en projectplan zijn in samenspraak met de particuliere landgoedeigenaar, Landschap
Overijssel, de gemeenten Rijssen-Holten en Wierden, Stichting Pelmolen “Ter Horst”, De Regionale
Stichting Enterse Zomp en Sportvisserij Oost Nederland tot stand gekomen. Er is draagvlak voor de
realisatie van dit project bij de betrokken stakeholders en omwonenden.
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2.1 Kredietverlening sluit aan op eerdere bestuursbesluiten m.b.t. dit project
Het verlenen van krediet voor het afronden van de voorbereidingsfase en de start van de uitvoering
van project Regge Pelmolen sluit aan bij eerdere bestuursbesluiten betreffende dit project, zoals
het verlenen van het startkrediet en voorbereidingskredieten.
2.2 Kredietverlening past binnen het vastgestelde investeringskader
Voor het project Regge Pelmolen is op dit moment een budget van € 800.000 opgenomen in de
Programmabegroting 2021. Kredietverlening past binnen dit vastgestelde kader.
2.3

Kredietverlening op korte termijn is nodig voor het afronden van de voorbereidingsfase en de
start van de uitvoering van het project
Het toegekende projectkrediet was bedoeld voor het starten en voorbereiden van het project. Met
voorliggende kredietaanvraag kan de voorbereidingsfase worden afgerond en kan een start worden
gemaakt met de uitvoeringsfase van het project.
VII. Risico’s en kanttekeningen
1.1
Juridische procedures vanuit de omgeving en/of stakeholders
Tijdens de ter inzagelegging zijn er een viertal zienswijzen ingediend. Uit de reactienota blijkt dat de
zienswijzen geen aanleiding geven het projectplan Waterwet te wijzigen. Desondanks bestaat het
risico dat er juridische procedures vanuit de omgeving en/of stakeholders worden aangespannen.
1.2
Geen medewerking stakeholders
Voor het slagen van het project is medewerking van stakeholders nodig. Als deze niet meewerken
levert dit vertraging en imagoschade op voor het waterschap. Zoals benoemd is het ontwerp in
samenspraak met de belangrijkste stakeholders opgesteld. Deze stakeholders zijn in een vroeg
stadium betrokken in een aantal externe projectteambijeenkomsten. Direct omwonenden zijn door
1 op 1 gesprekken betrokken. In voorliggend projectplan zijn zoveel mogelijk wensen en kansen
verwerkt uit deze gesprekken. De verwachting is dat stakeholders aan de uitvoering van dit
projectplan zullen meewerken.
1.3
Overschrijding subsidie einddatum
Voor het project is een POP3 subsidiebeschikking verkregen met een einddatum van 31 december
2022. Mocht tegen dit projectplan beroep bij de bestuursrechter worden ingesteld, dan wordt
mogelijk de subsidie einddatum overschreden. Op basis van de gevoerde gesprekken, ook met de
indieners van de zienswijzen, wordt dit echter niet verwacht.
2.1
De daadwerkelijke kosten van de realisatie kunnen afwijken van de raming
Bij het begroten van projectkosten hoort altijd een mate van onzekerheid. Deze is afhankelijk van
de fase van het project maar ook van andere factoren, zoals bijvoorbeeld marktwerking. Aangezien
dit project zich in de voorbereidingsfase bevindt, moet rekening gehouden worden met 10 %
onzekerheid. Hiernaast worden bij elke projectfase de gevolgen van risico’s geïnventariseerd.
Hiervoor is een post onvoorzien opgenomen in de projectbegroting. Dit betekent echter niet dat
hiermee alle financiële gevolgen van risico’s zijn afgedekt. Dit project heeft een gemiddeld
risicoprofiel omdat enerzijds veel ervaring is opgedaan met dit soort projecten, maar anderzijds de
markt onzeker is qua prijsvorming.
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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
€ 800.000
investering

€ 500.000

€ 300.000

D. Beschikbare
kredietruimte
t.o.v. begroting
(A-C)
€ 500.000

E. Reeds gemaakte F. Nog te
G. Totaal verwachte
projectkosten
verwachten project- projectkosten
(incl. verplichtingen) kosten
(E+F)
€ 280.000

€ 720.000

€ 1.000.000

Subsidies & € -550.000
Bijdragen
Netto
€ 250.000

€0

€ -550.000

€0

€0

€ -550.000

€ -550.000

€

€

€

€ 280.000

€

€ 450.000

De totaal verwachte projectkosten tot en met de uitvoering bedragen € 1.000.000. Dit is als
voorstel opgenomen in de nog vast te stellen Programmabegroting 2022. In de reeds vastgestelde
Programmabegroting 2021 was voor project Regge Pelmolen een budget opgenomen van
€ 800.000. Het gevraagde krediet van € 500.000 kan daarmee binnen de vastgestelde kaders
worden verstrekt. De verwachte verhoging van projectkosten is het gevolg van de scope
uitbreiding, zoals beschreven onder IV Toelichting op het voorstel. Na vaststelling van de
Programmabegroting 2022 zal een aanvullende kredietaanvraag van € 200.000 worden ingediend.
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 zullen de jaarlijkse exploitatiekosten met ongeveer € 1.000 toenemen.
IX. Communicatie
Ondanks versoepelingen van de coronabeperkingen was het nog niet mogelijk een gebruikelijke
inloopbijeenkomst voor de omgeving te organiseren. Naar verwachting is hiervoor de groep
belangstellenden veel te groot. Gekozen is daarom om de omgeving over dit project ter informeren
middels een artikel in een lokaal weekblad en een film, waarin uitleg gegeven is over het project.
Daarnaast zijn er met verschillende belangstellenden/ belanghebbenden 1 op 1 gesprekken
gevoerd.
X. Juridische zaken
Bekendmaking
De vaststelling van een projectplan wordt bekend gemaakt in het elektronische Waterschapsblad.
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
De uitvoering van het project zal na het doorlopen van de procedures (bestemmingsplan,
projectplan waterwet, omgevingsvergunning), worden aanbesteed. De uitvoering zal naar
verwachting in begin 2022 kunnen starten en in het najaar 2022 afgerond worden.
Procedureel – eerder genomen bestuurlijke besluiten
1. 12 juni 2018
krediet t.b.v. voorbereiding
B2018/2307
Raming subsidieinkomsten
B2018/2307
2. 8 juni 2021
vaststelling projectplan Regge Pelmolen

200.000
550.000

IX. Bijlage(n)
1. Besluit.
2. Projectplan Regge Pelmolen.
3. Reactienota.
4. Zienswijzen.
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Besluit projectplan Projectplan Regge Pelmolen

Kenmerk: B2021/4289

Het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen;
gezien het advies d.d. 4 oktober 2021;
gelet op de artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet;
BESLUIT
1. het projectplan Regge Pelmolen ongewijzigd vast te stellen;
2. voor het afronden van de voorbereidingsfase en de start van de uitvoering een krediet van
€ 500.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen. Dit bedrag past binnen de
Programmabegroting 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 12 oktober 2021.
Het dagelijks bestuur,
/signer1/

/signer2/

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf

drs. R.I. Andringa, secretaris
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