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Onderwerp: Statenstuk 2015-682; nadere informatie over fusievoornemen water-
schappen Groot Salland en Reest en Wieden

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij sturen wij u, zoals toegezegd, de nadere informatie naar aanleiding van de

bespreking in uw Statencommissie Omgevingsbeleid van 10 juni 2015 van het staten-
voorstel 2015-682 over de opheffing van de waterschappen Groot Salland en Reest

en Wieden en de oprichting van het waterschap Drents Overijsselse Delta. Ook ont-
vangt u een afschrift van de brief over de keuze van de vestigingsplaats van het wa-
terschap. Deze brief stuurden wij op 21 mei 2015 naar beide waterschappen.

Wij willen u informeren over de volgende punten.

1. Werkgelegenheidsaspecten van de voorgenomen fusie
2. Toekomstige huisvesting

3. De risicoanalyse

4. De wateropgave

5. De ontwikkeling van de kosten
6. De ontwikkeling van de lastendruk in het beheersgebied van het waterschap Reest

en Wieden

7. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
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Over de toekomstige huisvesting, de werkgelegenheidsaspecten en de risicoanalyse

informeren wij u op grond van de actuele situatie. De informatie over de wateropgave,

de ontwikkeling van de kosten en de lastendruk ontlenen wij aan de'Eindrapportage

fase 2 Fusieverkenning' van '12 november 2014. De informatie over het HWBP ontle-

nen wij aan het meerjarenperspectief 2015-2019 van het waterschap Groot Salland.

1. Werkgelegenheidsaspecten van de voorgenomen fusie
U hebt op 10 juni 2015 aandacht gevraagd voor het behoud van werkgelegenheid in

de gemeente Meppel. Om u nader inzicht te geven in de werkgelegenheidseffecten

van dit fusievoornemen is het volgende van belang: het waterschap Reest en Wieden

heeft een omvang van 196 fte. Daarvan voeren 100 medewerkers, zoals onder-

houdsmedewerkers, monteurs en muskusrattenbestrijders, gebiedsgebonden werk-

zaamheden uit. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op en vanuit onder meer de

rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) van Beilen, Echten, Dieverbrug en Meppel en

de werkplaatsen van Beilen en Weenruille. Ook voert een aantal projectleiders, hand-

havers, monsternemers en ecologen gebiedsgebonden werkzaamheden uit. ln totaal

werken deze 100 medewerkers vast of met grote regelmaat in het beheersgebied van

het huidige waterschap Reest en Wieden. Dat doen zij vanuit andere locaties dan het

waterschapshuis in Meppel.

Verder besteden de twee waterschappen nu en ook in de toekomst het onderhoud

aan sloten en watergangen uit aan in het beheersgebied gevestigde bedrijven. De

keuze van de vestigingsplaats van het waterschap zal geen effect hebben op de hui-

dige werkwijze.

Ook geven de twee waterschappen te kennen dat het toekomstige inkoop- en aanbe-

stedingsbeleid zich zal richten op het versterken van de regionale economie in het

totale werkgebied, bijvoorbeeld door zo goederen aan te kopen en te investeren in
infrastructuur dat dit de regionale bedrijvigheid stimuleert.

Een groot aantal medewerkers van het waterschap Reest en Wieden woont in het

huidige beheersgebied van het waterschap, maar ook buiten de provincie Drenthe en

in of ten zuiden van Zwolle. Door de vestiging van het waterschap in Zwolle zullen zij

niet of vrijwel zeker niet verhuizen. Een afstand van 25 kilometer woon-werkverkeer is

vrijwel nooit reden om te verhuizen.

Nu een deel van de werkzaamheden vanuit andere locaties dan het waterschapshuis
wordt uitgevoerd en aangezien de in Meppel werkzame medewerkers niet alleen in
Meppel woonachtig zijn, maar in het hele beheersgebied en ook daarbuiten, zullen de

economische en sociale effecten voor Meppel en Drenthe beperkt blijven.

2. Toekomstige huisvesting
Het bijgevoegde voorstel getiteld 'Toelichting op het kredietvoorstel huisvesting Dr.

Van Deenweg' geeft aan dat de fusiepartners nadrukkelijk gekozen hebben voor be-

staande bouw in plaats van nieuwbouw. Daarbij bleek koop goedkoper te zijn dan

huur. Verder was vestiging van het nieuwe waterschap op één locatie een belangrijk

uitgangspunt.
Er blijven in het gekozen model geen huidige gebouwen van de waterschappen in

eigendom achter. Met verschillende partners wordt de komende periode naar een

andere nuttige (maatschappelijke) bestemming voor het pand in Meppel gezocht. Ook

werden meegewogen kosten als verbouwkosten, exploitatiekosten, waaronder ICT en

de kosten van woon-werkverkeer van de medewerkers.
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Uiteindelijk blijkt de locatie Dr. Van Deenweg in Zwolle het best te voldoen aan het

programma van eisen en wensen. Het aantal woon-werkkilometers is bij deze keus

gunstiger dan het aantal woon-werkkilometers voor de locatie Meppel. Verder werd

onder meer meegewogen het kunnen starten op een nieuwe gezamenlijke locatie en

de tijdige beschikbaarheid van het nieuw te betrekken gebouw.

De gekozen huisvestingsoplossing bestaat uit vier onderdelen:
. Aankoop van het pand Dr. Van Deenweg
. Verkoop van het waterschapshuis aan de Dr. Van Thienenweg

o Een financieel vangnet voor het bestaande waterschapshuis in Meppel

. Een antispeculatiebeding voor beide te verkopen locaties

Voor meer informatie wordt verwezen naat de bijlage 'Toelichting op het kredietvoor-

stel huisvesting Dr. Van Deenweg'.

3. Risicoanalyse
De punten 5 en 6 (Kostenontwikkeling en financiële risico's en ontwikkeling lasten-

druk) en de bijlagen bij deze brief gaan onder andere in op de financiële effecten (be-

sparingspotentieel) en de tariefsontwikkeling (minder stijging).

De besturen van beide waterschappen hebben zich eerder de vraag gesteld hoe het

waterschap 2025 eruit moet zien om de watertaken op technisch inhoudelijk goed

niveau uit te kunnen voeren. Ook was daarbij aan de orde de vraag welke bestuurlijke

vorm en positionering daarbij nodig zou zijn. Op basis van de uitgevoerde analyse

hebben de waterschappen geconcludeerd dat een fusie de twee waterschappen beter

in staat zou stellen een goed werkend watersysteem in stand te houden en te zorgen

voor adequaat waterbeheer en een gedegen veiligheidsbeleid. De waterschappen

stelden dan ook vast dat fuseren een maatschappelijke meen¡vaarde heeft.

4. De wateropgave
ln het waterbeheer zijn het opvangen van de effecten van de klimaatverandering en

bodemdaling grote wateropgaven. ln de waterketen ligt een belangrijke doelmatig-

heidsopgave. Op het gebied van de waterveiligheid staan de waterschappen voor
grote investeringsopgaven en wordt samenwerking steeds belangrijker. Verder leiden

de maatschappelijke ontwikkelingen tot grote opgaven op het punt van positionering in
de omgeving, de rolneming als medeoverheid en de zichtbaarheid naar en verbinding

met de samenleving. De waterschappen kennen nu geen acute problemen, maar

moeten op tijd klaar zijn voor de toekomst.

Het eindrapport fase 2 vat de voordelen van fuseren als volgt samen.

1. De tarieven voor inwoners en bedrijven van het dunbevolkte waterschap Reest en

Wieden worden gedempUverlaagd.

2. Een gefuseerd waterschap is kwalitatief beter in staat samen met de omgeving de

inhoudelijke wateropgaven te realiseren en levert meer kwaliteit in de uitvoering

van taken. Verder wordt kennis delen eenvoudiger, zodat de kwaliteit van de me-

dewerkers toeneemt en de kwetsbaarheid van de organisatie tegelijkertijd afneemt.

Dit stelt het nieuwe waterschap in staat om een goed product te (blijven) leveren.

3. Het partnerschap dat nodig is voor een geslaagde uitoefening van de taken is ge-

baat bij een sterke bestuurlijke positie van het waterschap.

4. Een fusiewaterschap levert een grotere bijdrage aan de belangenbehartiging op

nationaal en internationaal niveau.
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5. De ontwikkeling van de kosten
Deze fusie leidt tot structureel lagere nettokosten van € 4,5 miljoen per jaar ten

opzichte van de situatie waarin beide waterschappen zelfstandig blijven. Dat is € 6,-
per inwoner per jaar. Hiertegenover staat een incidentele last door fusiekosten van

maximaal€ 8,6 miljoen. Daarnaast is sprake van een incidenteel effect van de ver-

koop van de twee waterschapshuizen ten opzichte van de boekwaarde. De terugver-
dientijd van de fusiekosten bedraagt ongeveer drie jaar. Dit blijkt uit de fusieverken-

ning. Met de keuze voor de Dr. Van Deenweg in Zwolle bespaart het waterschap jaar-

lijks ongeveer € 500.000,-- op de huidige totale huisvestingslasten. Daarbij hebben de

waterschapsbesturen uitgesproken dat het ambitieniveau gehandhaafd blijft.

6. De ontwikkeling van de lastendruk in het gebied Reest en Wieden

De waterschappen geven aan dat wanneer we de toekomstige tarieven van het fusie-
waterschap in 2025 vergelijken met de toekomstige geraamde tarieven in 2025 van de

beide waterschappen afzonderlijk het beeld als volgt is. ln het gebied van Reest en

Wieden dalen de tarieven voor huishoudens met 9,6% en voor bedrijven is de daling
gemiddeld 7,4o/o in 2025. Voor de categorie agrarisch stijgen de tarieven. Daarbij gaat

het waterschap uit van kostendekkende tarieven en de bestaande tariefsdifferentiatie.

Dit is het macrobeeld; de uitkomsten van de tarieven per categorie zijn afhankelijk van

de nieuwe kostentoedeling die het bestuur zal vaststellen. Per saldo ontstaat door de

fusie in 2025 kortom een verlaging van de belastingdrukvanTo/o voor de bedrijven en

inwoners van het huidige waterschap Reest en Wieden. Dit is in totaal ongeveer
€ 4 miljoen. ln het algemeen geldt dat verplaatsing van lasten binnen het nieuwe ge-

bied en categorieën belastingbetalers plaatsvindt en dat de tarieven voor de inwoners

van Reest en Wieden dalen en voor Groot Salland stijgen.

7. Opgave Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

ln het kader van het HWBP gelden in heel Nederland nieuwe normen. Dit heeft con-

sequenties voor alle waterschappen. Uit de derde Landelijke Toetsing primaire water-
keringen in Nederland komt naar voren dat 730 kilometer primaire waterkeringen niet

voldoen aan deze nieuwe veiligheidseisen. Hetzelfde geldt voor een groot aantal

kunstwerken dat niet voldoet aan de norm. Daarom is er sprake van grotendeels cen-

trale financiering door het Rijk. Het landelijke meerjarige investeringsprogramma heeft

overigens een omvang van ruim € 600 miljoen voor de periode 2015 - 2019.

Van het waterschap Groot Salland voldoet 110 kilometer niet aan de norm. Daarmee

staat het waterschap, zoals meer waterschappen elders in het land, voor een aanzien-

lijke verbeteropgave die voortvloeit uit de aangescherpte normen en niet het gevolg is
van achterstallig onderhoud. Vanuit het Deltafonds ontvangt het waterschap Groot

Salland een bijdrage aan het HWBP-|nvesteringsprogramma van 90%. Deze bijdrage

wordt gefinancierd uit een rekening waar alle waterschappen in Nederland aan bijdra-
gen. De overige 10o/ovan de investering komt ten laste van het waterschap Groot

Salland en bijfusie van het nieuwe waterschap. De financiële effecten van deze

opgave zijn verwerkt in de meerjarenraming en de kostenontwikkeling van Groot

Salland. De fusie heeft daar geen invloed op. De bijlage bij dit punt gaat hier nader op

tn.
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De financiële effecten (kapitaallasten en beheerskosten) van het HWBP zijn ook in de

eindrapportage fase 2 van de fusieverkenning meegenomen in de ontwikkeling van de

nettokosten. Voor de gevolgen voor de organisatie op kortere termijn (2015 - 2019) is
in de meerjarenbegroting 2015 - 2019 van het waterschap Groot Salland een bedrag

van € 81,7 miljoen opgenomen aan voorgenomen bruto-investeringen voor het

HWBP.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris voorzitter

Bijlagen:
- Fusievoornemen waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden
- Brieven aan Groot Salland en Reest en Wieden over vestigingsplaats waterschap

Drents Overijsselse Delta

mb/coll



 

 

Fusievoornemen waterschappen Groot Salland en Reest  en Wieden  
Bijlage bij de brief aan provinciale staten    
 
 
Bijlage bij punt 4. Wateropgave  
 
Uit “Eindrapportage fase 2 fusieverkenning”,blz. 53. 

 
 
Uit “Eindrapportage fase 2 fusieverkenning”, samenvattend beeld blz. 48 
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Bijlage bij punt 5 Kostenontwikkeling en financiële  risico’s 
 
Kostenontwikkeling zelfstandige waterschappen:  
 
Eindrapportage fase 2 fusieverkenning”, blz. 18 
 

 
 
Fusiebaten (per jaar) voor de totale fusieorganisat ie 
 
Eindrapportage fase 2 fusieverkenning blz. 29, paragraaf 4.5      
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Incidentele fusiekosten  
De raming van de fusiekosten, zoals opgenomen in de “Eindrapportage fase 2 fusieverkenning’ , bedraagt 
totaal: € 8,6 mln. 
 
De verwachte fusiekosten bestaan uit:  

• Proceskosten: 

 
• Desintegratiekosten : 

 
• Frictiekosten: 

 
 
 
“Eindrapportage fase 2 fusieverkenning”, blz. 29 
 

 
 

Financiële risico’s 
 
 “Eindrapportage fase 2 fusieverkenning”, blz. 23; risico’s bij zelfstandig blijven 
 
 

 
 
“Eindrapportage fase 2 fusieverkenning”, blz. 34; risico’s bij fusie 
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Bijlage bij punt 6 Ontwikkeling lastendruk 
 
“Eindrapportage fase 2 fusieverkenning”, blz. 73 
 

 
 

 
 
“Eindrapportage fase 2 fusieverkenning”, blz. 44 
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Bijlage bij punt 7 HWBP 
Deze bijlage is een deel van het openbare AB-stuk v an het waterschap Groot 
Salland (punt 7) 
 
Waterschap Groot Salland heeft een financieel meerjarenperspectief 2015-2019 
opgesteld. Dit is verwerkt in de financiële doorkijk van het fusiewaterschap. De 
primaire waterkeringen zijn getoetst aan de nieuwe landelijke normen.  
 
Waterschap Groot Salland, Financieel Meerjaren Pers pectief 2015-2019  
HWBP  
In de Derde Landelijke Toetsing primaire waterkeringen in Nederland is gebleken dat 
730 km is afgekeurd en dat talloze kunstwerken niet voldoen aan de nieuwe 
veiligheidseisen. Groot Salland staat landelijk gezien met 110 km afgekeurde primaire 
kering voor een zware verbeteropgave. Inmiddels is het landelijke programmavoorstel 
HWBP 2015-2020 vastgesteld. De projecten worden hierin geprogrammeerd op basis 
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van urgentie. De nieuwe normering die vanaf 2017 bij de toetsing wordt gebruikt zal 
invloed hebben op de programmering.  
 
Groot Salland staat aan de lat voor de projecten die in het beheersgebied liggen. Dit 
meerjarig investeringsprogramma heeft een omvang van ruim € 600 mln. in de 
periode 2015-2028 (dit is behoedzaam geraamd). Vanuit het Deltafonds ontvangt 
Groot Salland een subsidiebijdrage in het HWBP-investeringsprogramma van 90%. 
Dit wordt gefinancierd uit een rekening waar alle waterschappen aan bijdragen, zo ook 
waterschap Reest en Wieden. De overige 10% is voor Groot Salland. Deze financiële 
effecten zijn al meegenomen in de meerjarenraming en de kostenontwikkeling. De 
fusie heeft daar geen invloed op. In de bijlage is hier een weergave van te vinden.  
 
De financiële effecten (kapitaallasten en beheerkosten) zijn ook in de eindrapportage 
fase 2 fusieverkenning meegenomen in de ontwikkeling van de netto-kosten. Voor de 
gevolgen voor de organisatie op kortere termijn (2015-2019) is in de 
meerjarenbegroting 2015-2019 van Groot Salland een bedrag van € 81,7 mln. aan 
voorgenomen bruto-investeringen voor het HWBP opgenomen. 
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Bijlage AB stuk Kredietvoorstel nieuwe huisvesting waterschap Drents 
Overijsselse Delta             
 
 

Meppel/Zwolle 
 
Datum:  16 juni 2015 
Bestemd voor:  Algemeen besturen van Reest en Wieden en van Groot Salland 
Onderwerp:  Toelichting op het kredietvoorstel huisvesting Dr. van Deenweg 
 
 
 
Toelichting 
Nadat het fusiebesluit door de algemeen besturen van Groot Salland en Reest 
en Wieden eind december 2014 was genomen, is gestart met het zoeken naar 
één centrale huisvesting voor het nieuwe waterschap. Voor deze centrale 
huisvesting is in samenspraak met een externe adviseur een programma van 
eisen en een programma van wensen opgesteld. 
 
Vanaf het begin is aangegeven dat nieuwbouw, gelet op de hoge kosten 
daarvan en de grote leegstand aan kantoorruimte in de regio, voor het nieuwe 
waterschap geen realistische optie zou zijn. In overleg met de beide AB-en is 
dit scenario daarom al vroeg afgevallen. 
In vervolg op deze conclusie is nader onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden op de huidige locaties. Op basis van het programma van eisen 
en wensen, zijn voor de huidige locaties van beide waterschappen in Zwolle 
(Van Thienenweg) en Meppel (Blankenstein 540) business cases voor 
verbouw en uitbreiding ontwikkeld. Deze verbouw en uitbreiding is nodig om 
aan de programma’s van eisen en wensen te kunnen voldoen. 
 
Om de twee bestaande locaties te kunnen vergelijken met andere bestaande 
locaties, is in januari 2015 een makelaar ingeschakeld die de opdracht heeft 
gekregen te zoeken naar geschikte bestaande panden in zowel Zwolle als 
Meppel. Dit leidde, naast de bestaande panden in Zwolle en Meppel, nog tot 
twee andere panden in Zwolle (waaronder Dr. van Deenweg) en twee andere 
panden in Meppel.  
 
Elk pand is vervolgens getoetst en onderling vergeleken aan de door de 
stuurgroep vastgestelde en met de beide AB-en gedeelde set van 
beoordelingscriteria die als volgt luidt: 
 

• Voldoet aan het programma van eisen 
• Best passend bij het programma van wensen 
• Bedrijfseconomisch beste oplossing 
• Locatie (omgeving van het gebouw) 
• Vestigingsplaats (de gemeente) 
• Levert een bijdrage aan de realisatie van de kenmerken van het 

waterschap GSRW 
 
Doel van deze vergelijking was om te komen tot een rationele, 
geobjectiveerde en beargumenteerde keuze voor de centrale huisvesting. 
Voor het criterium bedrijfseconomisch beste oplossing is de methodiek Netto 
Contante Waarde (NCW) voor de onderlinge vergelijking van de alternatieve 
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scenario’s gehanteerd. Dit maakte een bedrijfseconomische vergelijking van 
de verschillende panden mogelijk; hoe lager deze NCW, hoe gunstiger dat 
was. In de NCW-vergelijking tussen de panden zijn alle relevante kosten - 
waaronder investeringen, verbouwkosten, exploitatiekosten, maar ook de 
kosten woon-werkverkeer van de medewerkers betrokken. 
 
Op basis van het bedrijfseconomische criterium kwam uit de analyses naar 
voren dat de huurpanden afvallen vanwege de (veel) hogere NCW dan de 
opties koop en verbouw. Ook enkele panden die verworven konden worden 
vielen af omdat deze, op overigens verschillende onderdelen, niet of minder 
goed voldeden aan de set van beoordelingscriteria. Als gevolg van dit 
beoordelings- en afwegingsproces resteerde alleen nog de panden die in 
eigendom zijn en één pand dat verworven kon worden, te weten: de beide 
bestaande locaties in Zwolle en Meppel en het (vrijwel nieuwe) gebouw aan 
de Dr. van Deenweg in Zwolle. In de NCW berekeningen waren de verschillen 
tussen deze drie opties beperkt en dus niet onderscheidend voor de keuze 
tussen de verschillende panden.  
Vervolgens is naar de financiële consequenties voor de begroting van het 
nieuwe waterschap gekeken.  
Daarnaast is geconstateerd, dat elk van deze drie panden in de exploitatie 
een groter besparingsvoordeel zou opleveren, vergeleken met de huidige 
situatie, dan genoemd in het beslisdocument van de fusieverkenning van 12 
november 2014. Verbouw bestaande locatie Zwolle geeft hierbij de grootste 
besparing op jaarlijkse exploitatiekosten, gevolgd door locatie Dr. van 
Deenweg en verbouw locatie Meppel levert de minste besparing op.  
 
Hieronder staan de scores van de beide bestaande locaties en de Dr. van 
Deenweg (Place Vendome) op het programma van eisen en wensen 
opgenomen. Deze scores zijn in eerste instantie gemaakt medio februari 2015 
naar de situatie van dat moment, bijvoorbeeld voor wat betreft de 
beschikbaarheid van de verschillende opties per 1 januari 2016, en op latere 
momenten aangevuld met nieuwe varianten voor de optie verbouwing Meppel. 
 
Resultaat toetsing op programma van eisen  
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Resultaat toetsing op programma van wensen 

 

 
 
 
Weging 
Alles overziend voldoet het gebouw aan de Dr. van Deenweg het meeste aan 
het programma van eisen en het programma van wensen. 
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Bij het programma van eisen is te zien dat de bereikbaarheid per openbaar 
vervoer van de bestaande locatie in Meppel, vanwege de nabijheid van het 
station, beter is dan de locaties in Zwolle. Er is in dat kader een analyse 
uitgevoerd op de kosten woon-werkverkeer van locatie Zwolle en van locatie 
Meppel. Ingeval standplaats Meppel wordt gekozen nemen de reiskilometers 
woon-werk van de medewerkers met ruim 930.000 kilometer per jaar meer toe 
dan bij de keus voor standplaats Zwolle. Dit komt mede omdat er aanzienlijk 
meer medewerkers wonen in de directe omgeving van Zwolle dan van 
Meppel. Dit levert voor het nieuwe waterschap een structurele extra 
kostenpost van € 175.000 op jaarbasis op. Op dit aspect scoort de locatie 
Meppel dan ook nadelig t.o.v. locaties in Zwolle ondanks de betere 
bereikbaarheid per openbaar vervoer. Ook uit oogpunt van de reisuren woon-
werk van de totale personeelspopulatie van het nieuwe waterschap is Zwolle 
de beste oplossing.   
  
Het gebouw aan de Dr. van Deenweg heeft als belangrijk voordeel dat sprake 
is van een ‘nieuwe voordeur’ voor iedereen van het nieuwe fusiewaterschap. 
Daarnaast is dit gebouw (veel) eerder beschikbaar dan het moment waarop 
één van de huidige panden aangepast zouden kunnen worden. Met name 
voor de integratie van de ambtelijke organisatie zijn dit belangrijke voordelen. 
Nadeel van de keuze voor gebouw Dr. van Deenweg is dat de twee 
bestaande locaties leeg zouden worden achtergelaten. Gezien de grote 
leegstand van kantoorruimte in Meppel en Zwolle werd dat als een grote 
onzekerheid en financieel risico beoordeeld.  
Gelet op het bovenstaande is besloten te onderzoeken of het pand aan de Dr. 
van Deenweg kan worden aangekocht, met als inzet de bestaande twee 
panden in deze afspraak te betrekken. 
 
Onderhandeling 
Er is een onderhandelingsteam samengesteld uit de stuurgroep. Aan de 
makelaar is de opdracht gegeven om met de eigenaar van het pand Dr. van 
Deenweg over de mogelijke aankoop te onderhandelen. Expliciet is daarbij 
meegegeven ook de mogelijkheden van de verkoop van de bestaande 
locaties in Meppel en Zwolle in de onderhandeling te betrekken. Dit laatste om 
de risico’s voor het nieuwe waterschap te beperken. De eigenaar van het 
pand Dr. van Deenweg heeft daar positief op gereageerd.  
 
Uiteindelijk heeft dat geleid tot het volgende integrale 
onderhandelingsresultaat voor wat betreft de huisvestingsoplossing: 

1. De aankoop van pand Dr. van Deenweg 186-208 voor € 6,4 miljoen 
(incl. BTW, excl. overdrachtsbelasting); dit in juridische zin in de vorm 
van een appartementsrecht, hetgeen betekent dat het nieuwe 
waterschap het eigendom en exclusieve gebruiksrecht van gebouw B 
verwerft (er is ook een gebouw A). 

2. De verkoop Dr. van Thienenweg voor € 2,4 miljoen (incl. BTW); 
3. Een financieel vangnet voor de bestaande locatie in Meppel 

(Blankenstein 540) indien deze op 1 juli 2016 nog niet verkocht of 
verhuurd zou zijn; 

4. Op beide locaties is verder een anti-speculatiebeding opgenomen van 
respectievelijk 2 jaar voor Van Thienenweg en 1 jaar voor 
Blankenstein. 

 
Om voldoende parkeerplaatsen te realiseren bij het pand Dr. van Deenweg 
zijn gedurende het proces gesprekken gestart met de gemeente Zwolle over 
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de naastgelegen lege kavel. De gemeente Zwolle heeft deze kavel aan het 
nieuwe waterschap te koop aangeboden en aangegeven een 
bestemmingsplanwijziging in gang te willen zetten zodat parkeren hier 
mogelijk wordt. Het onderhandelingsresultaat is dat de kosten van aankoop 
van dit terrein €1,1 miljoen (excl. inrichtingskosten, incl. BTW) bedragen. 
 
Met de bovenstaande onderhandelingsresultaten zijn de belangrijkste risico’s 
voor het nieuwe waterschap weggenomen, en is het voorstel om -alles 
afwegend- het pand aan Dr. van Deenweg als centrale huisvestingslocatie 
voor het nieuwe waterschap aan te kopen alsmede de naastgelegen kavel 
aan te kopen en voor parkeren te bestemmen.  
 
Volgende stap; gebruik gereed maken van het pand Dr. Van Deenweg 
Voor het vervolg is, naast een krediet voor de aankoop van het pand en de 
kavel, op korte termijn budget voor een projectorganisatie nodig die aan de 
slag gaat met het voorbereiden van de bouwkundige 
inrichtingswerkzaamheden en het starten met de realisatie van de ICT 
infrastructuur. Dit type kosten zijn in de berekeningen van de NCW buiten 
beschouwing gelaten omdat deze niet discriminerend waren voor de keus. 
Ook is een budget nodig voor ICT-voorzieningen, telefonie en meubilair. Ook 
deze kosten zitten om dezelfde reden niet in de NCW berekeningen. Verder is 
een budget nodig voor het daadwerkelijk bouwkundige inrichten van het casco 
pand (zoals de wanden, verlichting en keuken) en voor het inrichen van de 
parkeerkavel. Dit type kosten zitten wel in de NCW berekeningen, want deze 
verschillen per optie. De ramingen voor deze werkzaamheden en 
aanschaffingen worden nog nader onderzocht en zijn nog niet definitief. Naar 
huidig inzicht wordt verwacht dat deze drie typen kosten samen rond de €11 
miljoen liggen1, maar nadere verdieping en onderbouwing is nodig. Dat 
gebeurt de komende periode.  
 
Op dit moment is het dus nog niet mogelijk een goede onderbouwde integrale 
kredietaanvraag in te dienen. Het is echter wel nodig om een initieel krediet 
beschikbaar te stellen om te kunnen starten met de projectorganisatie, 
inrichtingswerkzaamheden voor te bereiden, en na realisatie van de aankoop 
op onderdelen te kunnen starten met de uitvoering. Dat laatste geldt met 
name voor de ICT infrastructuur waar op korte termijn mee moet worden 
gestart gezien de gebruikelijke doorlooptijd van deze activiteiten. Dit initiële 
investeringskrediet is geraamd op € 3 miljoen, waarvan € 2.4 miljoen voor 
ICT/telefonie en € 0,6 miljoen voor projectmanagement ten behoeve van de 
voorbereidingen van de bouwkundige inrichting. Dit betreft de eerste tranche 
van de totale verwachte kosten en maakt daarmee onderdeel uit van de 
eerder genoemde € 11 miljoen).  
 
Betrokkenheid AB-en 
Er is een programma van eisen en een programma van wensen voor de centrale 
huisvesting van het nieuwe waterschap opgesteld. E.e.a. is besproken in de AB-
bijeenkomst van 18 februari 2015. Toen is ook de set met beoordelingscriteria aan de 
orde geweest. 
 

                                                      
1 In dit bedrag zit ook het inbouwpakket voor pand Dr. van Deenweg dat nog 
afgestemd wordt met de overige ramingen van de investeringen op gebied van ICT en 
facilitair. E.e.a. om te voorkomen dat er ‘dubbelingen’ in de investering komen te zitten 
of onderdelen niet meegenomen worden.  
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Vervolgens zijn voor deze centrale huisvesting verschillende alternatieven onderzocht. 
Zoals aangegeven hierboven zijn de verschillende panden afgevallen en zijn 
uiteindelijk drie alternatieven nader onderzocht en vergeleken: verbouw Van 
Thienenweg, verbouw Blankenstein en aankoop van pand Dr. van Deenweg. Beide 
AB-en zijn over de voortgang in verschillende informatieve bijeenkomsten 
geïnformeerd: 10 maart, 21 april en 28 april 2015 
 
Op 28 mei 2015 zijn beide AB-en over het voornemen van de stuurgroep om te kiezen 
voor de hiervoor geschetste integrale oplossing bijgepraat en is bekeken of er 
voldoende bestuurlijk draagvlak was voor dit voorgenomen besluit. De bereikte 
overeenstemming met de eigenaar van pand Dr. van Deenweg, met daarbij de 
verkoop van de Van Thienenweg en het financiële vangnet van Blankenstein 540 in 
Meppel is door de stuurgroep toegelicht. Ook de afspraken met de gemeente Zwolle 
over aankoop van de naast liggende kavel zijn gedeeld. 
 
Beide AB-en hebben op basis van deze informatie aangegeven in grote meerderheid 
positief te staan tegenover deze integrale oplossing en als belangrijk onderdeel 
daarvan het voornemen om te kiezen voor de aankoop van het pand aan de Dr. van 
Deenweg te Zwolle. De stuurgroep heeft vervolgens na deze bijeenkomst op 28 mei 
2015 definitief besloten om met de integrale oplossing door te zetten en het pand Dr. 
Van Deenweg aan te kopen met als voorbehoud dat de beide algemeen besturen 
hiervoor krediet beschikbaar stellen.  
 
Financiële consequenties (zie ook bijlage) 
De financiële consequenties van het voorstel bestaan uit meerdere delen; deze 
worden hierna toegelicht, waarbij telkens wordt verwezen naar het corresponderende 
beslispunt.  
Deel A: aankoop pand Dr. Van Deenweg en kavel, verkoop Van Thienenweg en 
krediet (punten 1, 2 en 3 van het voorstel) 
Voor de aankoop van het pand aan de Dr. van Deenweg en naastgelegen kavel is een 
investering van € 7,95 mln. (incl. BTW, overdrachtsbelasting en makelaarscourtage) 
benodigd. De financiële consequenties van deze investeringen worden verwerkt in de 
(exploitatie)begroting 2016 en meerjarenraming 2016-2019 van het nieuwe 
waterschap. Vanwege dubbele kosten (kosten aangekocht pand en huur bestaand 
gebouw) ontstaat in 2016 een incidentele last, maar vanaf 2017 leidt de centrale 
huisvesting en het afstoten van de oude locaties tot een structurele besparing. 
 
In de jaarrekening 2015 neemt Groot Salland vanwege de eigendomsoverdracht Dr. 
van Thienenweg per juli 2015 reeds het boekverlies ter grootte van € 1 mln. op de 
locatie Dr. van Thienenweg.  
 
Deel B: vangnetvoorziening pand Meppel (punten 4 en 5 van het voorstel) 
Het eigendom van de locatie Blankenstein gaat niet over per juli 2015. Uit de taxatie 
van de locatie (oktober 2014) blijkt echter dat de marktwaarde onder de huidige 
boekwaarde ligt.  
Gezien het (gevraagde) besluit om voor Waterschap WGRW de locatie Blankenstein 
niet meer als eigen kantoorlocatie te gaan gebruiken, maar te verkopen of verhuren 
dient Reest en Wieden in de jaarrekening 2015 het verschil tussen de taxatiewaarde 
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en de boekwaarde als boekverlies te verantwoorden. In de jaarrekening 2015 van 
Reest en Wieden betekent dit een boekverlies ter grootte van € 1,4 miljoen.2.  
Op dit moment wordt de buitengevel van het pand Blankenstein noodzakelijkerwijs 
gerepareerd. De kosten hiervan worden ten laste van de jaarrekening 2015 genomen 
en derhalve niet geactiveerd. 
Uiterlijk juli 2016 wordt de locatie Blankenstein verkocht (eigen verkoop of via 
financieel vangnet) dan wel verhuurd. Bij verkoop van het pand zal dan een eventueel 
aanvullend boekverlies of boekwinst als gevolg van een lagere resp. hogere 
verkoopwaarde in de jaarrekening 2016 worden verantwoord. 
 
De hiervoor geschetste huisvestingsoplossing bestaat weliswaar uit meerdere 
componenten, maar deze vormen samen een één en ondeelbaar geheel. Erin 
‘shoppen’ kan daarom niet. Dat is in het voorstel tot uitdrukking gebracht in een apart 
beslispunt 5. 
 
Deel C: krediet projectmanagement, ICT-telefonie, (voorbereiding) bouwkundige 
inrichting (punten 6 en 8 van het voorstel) 
Om het pand Dr. van Deenweg 186-208 gereed te maken voor gebruik dient zoals 
hiervoor aangegeven ook geïnvesteerd te worden in een inbouwpakket, ICT en de 
aanleg van een parkeerterrein. Het projectmanagement vereist eveneens budget. 
Vooralsnog wordt voor de eerste tranche van deze kosten een investeringskrediet 
aangevraagd ter grootte van € 3 miljoen. Voor de tweede tranche van deze 
investeringen volgt een kredietaanvraag in september 2015. Op basis van het krediet 
van € 3 miljoen kunnen de werkzaamheden gestart worden, en kan de benodigde 
voortgang gerealiseerd, zodat pand Dr. van Deenweg ook zo snel mogelijk 
beschikbaar komt.  
 
Deel D: uitvoering (punt 7 van het voorstel) 
Omdat Groot Salland eigenaar is van het pand dat wordt verkocht is er om praktische 
redenen voor gekozen de daadwerkelijke uitvoering van de aan- en 
verkooptransacties en de kredietverlening door Groot Salland te laten regelen. In 
beslispunt 7 is vervolgens ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor deze 
uitvoering en kredietverlening tot uitdrukking gebracht. 
 
Deel E: Besparing op jaarlijkse huisvestingskosten 
De eindrapportage fusieverkenning Groot Salland en Reest en Wieden raamde de 
jaarlijkse besparing van één centrale huisvesting op langere termijn op € 0,25 miljoen 
(vanaf 2021). Uitgaande van de aankoop van Dr. van Deenweg 186-208 inclusief de 
naastgelegen kavel (parkeergelegenheid) en alle overige kosten komt deze jaarlijkse 
besparing (vanaf 2017) naar verwachting circa € 0,5 miljoen hoger uit.  
 
 
Bestuurlijke aandachtspunten/procedure  
De hoogte van de bedragen in de voorliggende krediet aanvraag zijn voor de aankoop 
van pand en gronden definitief en zullen niet meer veranderen. Mogelijk behoeft over 
de aankoop van het gebouw Dr. Van Deenweg geen overdrachtsbelasting betaald te 
worden; dat zou dan een bescheiden voordeel opleveren. 

                                                      
2 Dit bedrag wijkt af van de informatie die is gegeven in de AB-bijeenkomst van 28 mei 
2015. Er bleek in die presentatie en verkeerde boekwaarde vermeld te zijn. 
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De hoogte van de investeringen voor de bouwkundige inrichting, het 
projectmanagement en de ICT zijn nog indicatief. Om deze definitief te maken is 
nader onderzoek nodig en op onderdelen is ook een aanbesteding nodig. Dat is de 
reden om ervoor te kiezen de kredietaanvraag voor de bouwkundige inrichting, 
aanschaffingen en het projectmanagement in twee tranches te doen. In onderhavig 
voorstel wordt alleen de eerste tranche aangevraagd, die vooral bedoeld is om aan de 
slag te kunnen met de voorbereidingen. Voor de tweede tranche is eerst duidelijkheid 
nodig over de hoogte van alle posten, voordat voor deze tranche aan de AB-en een 
krediet wordt gevraagd. Zoals aangegeven wordt deze duidelijkheid in september 
2015 verwacht.  
 
Een ander bestuurlijk risico is de provinciale besluitvorming over de fusie van de twee 
waterschappen. Deze is nog niet afgerond. De besluitvorming vindt op 1 juli 2015 
plaats. Pas nadat dit besluit is genomen wordt dit kredietvoorstel behandeld, zodat er 
zekerheid over het doorgang vinden van de fusie bestaat. 
 
Tot slot wordt verwezen naar aanvullende vertrouwelijke achtergrondinformatie die bij 
beide secretaris directeuren ter inzage ligt. 
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Bijlage bij toelichting op kredietaanvraag 
 
Opbouw krediet aanvraag  
(alle bedragen zijn incl. BTW) 
 

Omschrijving   Bedrag 

Aankoop Place Vendome    €   6.784  

- Gronden  €      846   

- Gebouwen  €      5.554   

- Overdrachtsbelasting  €         384    

      

Aankoop parkeerterrein    €   1.166  

- Gronden  €      1.100    

- Overdrachtsbelasting  €           66    

      

TOTAAL    €   7.950  

 
 
Raming totale investeringsbehoefte huisvesting  (in zicht in totaal benodigd 
budget)  
(alle bedragen zijn incl. BTW), onderdeel september nog indicatief 
 
 

 Omschrijving 
 Juni  

(x €1.000) 
 September  

(x €1.000)  
Totaal  

(x €1.000) 

Grond en Pand Dr. Deenweg 186-208 € 6.784  -  € 6.784  

Naastgelegen bouwkavel € 1.166  - € 1.166  

 TOTAAL € 7.950  -  € 7.950  

 
 

 Omschrijving 
 Juni  

(x €1.000) 
 September  

(x €1.000)  
Totaal  

(x €1.000) 

Projectmanagement  €600     €600  

Inrichting (gebouw, meubilair en gronden/parkeerterrein)     €6.550   €6.550  

ICT  €2.400   €1.700   €4.100  

TOTAAL  €3.000   €8.250   €11.250  
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postadres Postbus rzz, 94oo ac Assen
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Aan:

het Dagelijks Bestuur van het

waterschap Reest en Wieden

Postbus 120

7940 AC MEPPEL
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Assen,21 mei2015
Ons kenmerk 20 I 3.312015002306

Behandeld door de heer R.A. Bouwer (0592) 36 58 53

Onderwerp: Vestigingsplaats waterschap Drents Overijsselse Delta

Geacht bestuur,

Als college van Gedeputeerde Staten van Drenthe bereiden wijde besluitvorming

door Provinciale Staten voor die, nog voor het zomerreces, moet leiden tot de op-

richting van het waterschap Drents Overijsselse Delta. Bij onze beoordeling speelt het

feit dat de fusie een wens is van beide Algemene Besturen een belangrijke rol.

Het bepalen van de vestigingsplaats van het nieuwe waterschap is de bevoegdheid

van het Algemeen Bestuur. Wij vragen u en het Algemeen Bestuur echter nadrukkelijk

om het behoud van hoogwaardige werkgelegenheid in Meppel mee te wegen bij uw

keuze.
Daarbij vinden wij het van groot belang dat het waterbeheer in Zuidwest-Drenthe

wordt uitgevoerd door een robuuste organisatie, die de belangen van het gehele

beheersgebied op een evenwichtige wijze benadert. Dat vraagt om een houdbare,

evenwichtig opgebouwde organisatie met oog voor de belangen van beide fusie-
partners.

ln ons collegeakkoord op hoofdlijnen 2015-2019 staan regionale economie, werkgele-
genheid en bereikbaarheid voorop. Met onze partners willen wij de komende vier jaar

werken aan toekomstbestendige duurzame werkgelegenheid, vernieuwend onderne-

merschap en een uitnodigend goed vestigingsklimaat. U bent één van deze partners

om deze doelstellingen mee te bereiken.
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Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze medewerker, de heer

R.A. Bouwer.

Gedeputeerde Staten
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Behandeld door de heer R.A. Bouwer (0592) 36 58 53

Ondenrverp: Vestigingsplaats waterschap Drents Overijsselse Delta

Geacht bestuur,

Als college van Gedeputeerde Staten van Drenthe bereiden wijde besluitvorming

door Provinciale Staten voor die, nog voor het zomerreces, moet leiden tot de op-

richting van het waterschap Drents Overijsselse Delta. Bij onze beoordeling speelt het

feit dat de fusie een wens is van beide Algemene Besturen een belangrijke rol.

Het bepalen van de vestigingsplaats van het nieuwe waterschap is de bevoegdheid

van het Algemeen Bestuur. Wij vragen u en het Algemeen Bestuur echter nadrukkelijk

om het behoud van hoogwaardige werkgelegenheid in Meppel mee te wegen bij uw

keuze.
Daarbij vinden wij het van groot belang dat het waterbeheer in Zuidwest-Drenthe
wordt uitgevoerd door een robuuste organisatie, die de belangen van het gehele

beheersgebied op een evenwichtige wijze benadert. Dat vraagt om een houdbare,

evenwichtig opgebouwde organisatie met oog voor de belangen van beide fusie-
partners.

ln ons collegeakkoord op hoofdlijnen 2O15-2019 staan regionale economie, werk-
gelegenheid en bereikbaarheid voorop. Met onze partners willen wij de komende vier
jaar werken aan toekomstbestendige duurzame werkgelegenheid, vernieuwend on-

dernemerschap en een uitnodigend goed vestigingsklimaat. U bent één van deze

partners om deze doelstellingen mee te bereiken.
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