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Inleiding

1.1

Programma-identificatie

Naam programma:
Rapportageperiode:
Intern ambtelijk opdrachtgever WL:

1.2

Waterschap Limburg

HWBP-Programma Waterschap Limburg
Q4-2020 (1 oktober t/m 31 december 2020)
Sabine Kern

Programmaopdracht

De doelstellingen van het programma zijn:
Het HWBP-programma van Waterschap Limburg (hierna: WL) heeft tot primair doel de
hoogwaterveiligheid langs de Maas te verbeteren. Daartoe zijn in de Noordelijke Maasvallei, in het
kader van het Landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, 16 locaties aangemerkt om de
waterkeringen te versterken. Binnen de gehele HWBP-programma streeft WL er naar om samen
met publieke en private partijen een impuls te geven aan de gebieds- en/of ruimtelijke kwaliteiten.
Daarbij is het de ambitie om een zorgvuldig werkproces te combineren met het snel bieden van
waterveiligheid.
Op 10 locaties is sprake van alleen een dijkversterkingsopgave, op de overige 6 locaties is sprake
van een gecombineerde opgave. Op 5 van deze locaties verkent het waterschap hier de
mogelijkheid voor een dijkverlegging in het kader van het Deltaprogramma. Daartoe is door de
Minister in het BO-MIRT van oktober 2016 besloten. Daarnaast heeft de minister van Infrastructuur
en Waterstaat in het BO-MIRT van november 2018 besloten tot de MIRT verkenning van Lob van
Gennep. Dit project is een samenwerking van 8 overheden: de gemeenten Gennep en Mook en
Middelaar, de waterschappen Limburg en Aa en Maas, de provincies Limburg, Noord-Brabant en
Gelderland en het Rijk. Het project beoogt de hoogwaterbescherming, de waterbergende werking
en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren.
Naast deze waterveiligheidsopgave, in combinatie met ruimtelijke kwaliteitsopgave, treedt het
waterschap op als gastheer voor de Projectoverstijgende Verkenning Dijkversterking Gebiedseigen
Grond (POV-DGG). Deze POV-DGG richt zich op het onderzoek naar de mogelijkheden van het
gebruik van gebiedseigen materiaal voor het versterken van dijken. Doelstelling is te achterhalen
hoe materialen die in principe (net) niet aan de norm voldoen toch binnen vigerende wet- en
regelgeving zijn toe te passen in een dijkversterking. De ambitie van de POV-DGG is bij te dragen
aan reductie van: kosten (minder transport, goedkopere bouwstof), vermindering van milieudruk
(CO2, NOx) en minder druk op de omgeving (transportbeweging, overlast). De POV-DGG is een
innovatieproject en is 100% subsidiabel, het waterschap draagt dus niet direct financieel bij aan
deze POV-DGG. Dit project kent om die reden geen projectgebonden aandeel (PGA).
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1.3

Waterschap Limburg

Algehele project /dijktraject status

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de algehele status per project/dijktraject.
Project / dijktraject
Vorige
Huidige
rapportage
rapportage
Q3 2020
Q4 2020
1. DR57 Nieuw Bergen
K
K
2. DR60 Well
J
J
3. DR65 Arcen
J
J
4. DR68 Venlo-Velden
K
J
5. DR68 Steyl-Maashoek
J
J
6. DR69 Blerick – Groot Boller
K
K
7. DR69 Blerick – Bij de oude Gieterij
J
J
8. DR70 Baarlo
J
K
9. DR71 Belfeld
K
K
10. DR72 Kessel
J
J
11. DR73 Beesel
J
J
12. DR75 Buggenum
L
L
13. DR78 Heel
J
J
14. DR79 Thorn-Wessem
J
J
15. DR76 Willem Alexanderhaven Roermond C
J
J
16. POV DGG
J
J
17. DR54 Lob van Gennep
J
J
Voor toelichting op de kleuren, zie legenda aan het eind van de rapportage.
Toelichting:
Per dijktraject is onderstaand een toelichting op de voortgang en status gegeven. Iedere mutatie
statuswijziging (verandering van kleur) is kort toegelicht. Indien relevant is ook op de overige
dijktrajecten een individuele toelichting/voortgangsmelding gegeven.
Rood
• Buggenum: status ongewijzigd t.o.v. Q3. Door de Programmadirectie (PD) HWBP is
geconcludeerd dat de nadere uitwerking van dijkvak 5 (havenfront) niet voldoet aan de
criteria van sober en doelmatig ontwerpen. Dit betekent dat het VKA voor dit dijkvak
momenteel ter discussie staat, mogelijk leidt dit tot een scopewijziging op dit deel van het
dijktracé. We onderzoeken momenteel de mogelijke beheersmaatregelen en werken op dit
moment verschillende varianten uit. Indien sprake zal zijn van een scopewijziging en er zicht
is op een concreet gedragen voorkeursoplossing voor dijkvak 5, dan gaan we hierover (incl.
ook de financiële consequenties) in gesprek met onder meer de PD HWBP.
De kostenstijging voor dit dijkvak t.o.v. het VKA is onder meer gelegen in beperkter
hergebruik van grond. Minder hergebruik en meer afvoeren van dergelijke grond brengt extra
kosten met zich mee. Een heroverweging van varianten op het tracé van dijkvak 5 wordt
thans uitgevoerd en eind Q1-2021 afgerond. Daarna volgt in Q2-2021 overleg met
omgevingspartijen en financiers teneinde het definitieve ontwerp van de kering en
hoogwaterveiligheidsopgaaf te bepalen.
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Oranje
• Nieuw Bergen: het OPPW is nagenoeg afgerond en de ter visie legging is voorzien in maart
2021. Als gevolg van de uitkomsten van het advies waterveiligheid Limburg (zie toelichting in
§ 2.1 onder ‘Advies waterveiligheid Limburg’) is er een nieuw ontwerp gemaakt van de kering
wat resulteert in meerkosten en vertraging. Hiervoor wordt, op basis van de redeneerlijn
‘Nieuwe inzichten’, een aanvullend beschikkingsverzoek ingediend bij de programmadirectie
(PD) van het landelijk HWBP. De afstemming daarover vindt plaats in Q1-2021 en de formele
gewijzigde beschikkingsaanvraag volgt begin Q2-2021.
• Blerick – Groot Boller: status ongewijzigd. De HWBP-verkenningsfase voor deze dijktrajecten
liep vanaf 2017 mee in de gecombineerde MIRT-Verkenning Meer Maas Meer Venlo
(MMMV). In Q4-2018 heeft gemeente Venlo eenzijdig het besluit genomen uit het
samenwerkingsverband MMMV te treden. In Q1-2019 is de beëindigingsovereenkomst
MMMV door de minister ondertekend. Hierdoor is in het project vertraging opgetreden. De
gemeente Venlo heeft inmiddels de havenvisie formeel vast gesteld. In Q2-2021 worden
vervolgstappen bepaald hoe de verkenning van het project Blerick-Groot Boller wordt
afgerond.
• Baarlo-Hout Blerick: de systeemmaatregel voor het project Baarlo vereist het opstellen van
een Gebiedsplan voor het gebied Laerbroeck en een bestuursovereenkomst alvorens het VKA
definitief door het waterschap in afstemming met de samenwerkingspartijen kan worden
vastgesteld. Medio 2020 hebben partijen gezamenlijk besloten om de planfiguur van een
Programma uit de nieuwe Omgevingswet te hanteren (in plaats van een Intergemeentelijke
Structuurvisie). Huidige planning is dat het ontwerp VKA in Q2-2021 en het definitief VKA
eind Q3-2021 door het Dagelijks Bestuur van het waterschap in afstemming met de
samenwerkingspartijen kan worden vastgesteld. Eind Q4-2020 zou het financieel kader voor
het project Baarlo Hout Blerick vastgesteld worden in het bestuurlijk overleg, dit heeft
vertraging opgelopen vanwege een nog niet sluitende business case, hetgeen een risico is
voor de verdere besluitvorming.
• Belfeld: status ongewijzigd. Als onderdeel van de werkzaamheden in het kader van de
bestuursopdracht is het ontwerp voor Belfeld aangepast. De extra kosten en vertraging zijn
inzichtelijk gemaakt en worden meegenomen in de hierboven genoemde
beschikkingsaanvraag voor de meerkosten in de planuitwerkingsfase Tranche 1. De
afstemming met de omgeving, in het bijzonder de mensen die direct achter de kering wonen,
is geïntensiveerd. In Q1-Q2 2021 worden afspraken gemaakt over de inpassing van die kering.
Groen
• Arcen en Well: op 30 juni 2020 is het voorkeursalternatief (VKA) voor Arcen en voor Well
door het DB vastgesteld. Eind augustus is (in overleg met Ministerie en landelijk HWBP)
akkoord gegeven op “stap 0” van de Planuitwerking. In Q4-2020 is gewerkt aan deze “stap 0”:
waarin het VKA voor zowel de systeemmaatregel, dijkversterking als beekherstel nader wordt
uitgewerkt om een stabiele scope te krijgen. Deze “stap 0” zorgt er tevens voor dat de
planuitwerkingsfase beheerst kan worden vervolgd. Ook kunnen op basis hiervan financiële
afspraken worden vastgelegd in een BOK (één voor Arcen en één voor Well) én kan in Q22021 een beschikking HBWP worden aangevraagd voor de volledige planuitwerkingsfase.
Voor Well wordt op grond van de Waterwet de normering opnieuw beschouwd, vanwege de
uit VKA gewijzigde dijkligging: van 1 dijk naar 5 dijkvakken. Sinds december loopt Well
daardoor een aantal maanden “uit fase” met Arcen, en is besloten beide dijktrajecten als 2
losstaande projecten te beschouwen. Hierdoor wordt voor Arcen een apart plan van aanpak
(PvA) en beschikkingsaanvraag opgesteld (voorzien in eerste helft 2021). Het PvA, de
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beschikkingsaanvraag en de bestuursovereenkomst voor project Well volgt later (Q3-2021).
De financiële dekking voor de planuitwerkingsfase Well volgt daarmee wat later, maar is wel
volledig voorzien. In de verdere Planuitwerkingsfase zal worden gewerkt aan o.a. het
verkrijgen van de noodzakelijke gronden, de conditionering, het Projectbesluit Omgevingswet
en een contract voor de Realisatiefase.
Venlo-Velden: de HWBP-verkenningsfase voor deze dijktrajecten liep vanaf 2017 mee in de
gecombineerde MIRT-Verkenning Meer Maas Meer Venlo (MMMV). In Q4-2018 heeft
gemeente Venlo eenzijdig het besluit genomen uit het samenwerkingsverband MMMV te
treden. In Q1-2019 is de beëindigingsovereenkomst MMMV door de minister ondertekend.
Hierdoor is in het project vertraging opgetreden. Voor de dijkversterkingsopgave c.q.
systeemwerkingsmaatregel was de opdracht van het ministerie van I&W onvoldoende helder,
daarom doorlopen Waterschap Limburg, regio en Rijk van Q1-2021 t/m Q3-2021 een
HWBP/MIRT-preverkenning. E.e.a. zoals afgesproken in het BO MIRT van november 2020.
Resultaten van deze preverkenning worden in het BO-MIRT van Q4-2021 gepresenteerd. Na
het resultaat van de preverkenning volgt naar verwachting een nieuwe SMART opdracht voor
die verkenning. Dit project zal tevens worden ingezet als een pilot in het Rijksprogramma
Integraal Riviermanagement (IRM).
Steyl-Maashoek: de aanbesteding voor Steyl-Maashoek is in november 2020 opgestart en
loopt parallel met de projectplanprocedure. De aanbesteding vindt plaats gebruik makend
van de concurrentiegerichte dialoog. Begin februari 2021 sluit de aanmeldingstermijn voor
het indienen van een trechteringsdocument. Het trechteringsdocument wordt benut om 3
partijen te selecteren voor de dialoogfase die in Q2-2021 zal starten en die volgens de huidige
planning in juli 2021 wordt afgerond.
Blerick – Bij de Oude Gieterij: in 2017 is het waterschap gestart met de realisatie van deze
dijkverbetering, oplevering en overdracht van het projectresultaat heeft inmiddels
plaatsgevonden. Afmelding van het project bij de programmaorganisatie HWBP is voorzien in
Q1-2021.
Kessel: voor dit dijktraject heeft het waterschap de procedure doorlopen waarbij dit
dijktraject niet langer onder de waterwet valt. Er zijn geen beroepen ingesteld tegen zowel
het nieuwe bestemmingsplan als de leggerwijziging. Hiermee zijn beide besluiten
onherroepelijk. Waterschap Limburg heeft een formeel verzoek ingediend bij de minister om
Kessel uit de waterwet te halen. De reactie hierop is voorzien voor Q1-2021.
Heel en Beesel: in Q2-2020 is de projectorganisatie gestart met het opstellen van het
beschikkingsverzoek voor de realisatiefasen van beide dijktrajecten, deze beschikking is met
een intensieve samenwerking tot stand gekomen en beschikt in november 2020. Voorlopige
gunning van het Werk heeft plaatsgevonden in december 2020. In Q1-2021 zal het team zich
voorbereiden op de herijking van de beschikking. Hiernaast is het team zich aan het
voorbereiden op de realisatiefase. Hierbij wordt gekeken bij ervaringen bij de PRIO-projecten
en worden contractbeheersystemen ingeregeld. Hierin heeft team Heel en Beesel een
voorloop functie in het programma.
Thorn-Wessem: in juni 2020 heeft de Minister richting gekozen op het voorkeursalternatief
(VKA) voor de systeemwerkingsmaatregel. Het ontwerp VKA is vastgesteld in Q4-2020 en het
definitief VKA zal in Q1-2021 vast worden gesteld waarna de planvormingsfase kan starten. In
Thorn-Wessem moet een bestuursovereenkomst (ministerie-provincie-gemeente) worden
gesloten en de juridisch-planologische regeling begrensde gebiedsontwikkelruimte worden
vastgesteld.
Willem Alexanderhaven C: op dit dijktraject vindt afstemming plaats met bedrijven die langs
de primaire waterkering actief zijn. Daarmee wordt beoogd om de inpassing van de kering zo
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vorm te geven dat deze het huidige gebruik zoveel mogelijk respecteert. Het Ontwerp
projectplan Waterwet wordt in september 2021 ter inzage gelegd. Er vinden nog een aantal
onderzoeken plaats ter voorbereiding van de realisatie. Parallel aan het uitwerken van het
Voorkeursalternatief vindt onderzoek plaats naar een integraal havenplan dat wordt
getrokken door de provincie en gemeente. In het integrale plan zijn ook andere bedrijven,
waar geen primaire kering voorzien is, betrokken. De inzet is om met aanvullende
financiering uit subsidie en bijdrage van de bedrijven, een vorm van hoogwaterbescherming
te realiseren. De primaire kering is onderdeel van het integrale plan. De raakvlakken tussen
beide sporen worden door gemeente, provincie, bedrijven en waterschap bewaakt.
Projectoverstijgende Verkenning Dijkversterking met Gebiedseigen Grond POV-DGG): sinds
2018 is waterschap Limburg gastheer van en deelnemer aan de POV-DGG. Deze POV betreft
een volledig gesubsidieerd onderzoeksproject onder regie van het landelijke HWBP. Het
waterschap is hierin niet risicodragend en betaalt geen eigen bijdrage (PGA) aan deze POV.
2021 wordt voor de POV-DGG het oogstjaar waarin een technisch kader wordt opgesteld
waarin het ontwerpen van dijken van gebiedseigen grond centraal staat. Verder zijn een
aantal activiteiten voorzien t.a.v. duurzaamheid, omgeving en contractering die als aanvulling
op het Technisch Kader een bijdrage kunnen leveren aan het gebruik van gebiedseigen grond.
Lob van Gennep: eind 2020 is samen met mensen uit het gebied de uitwerking van de drie
alternatieven ter hand genomen; dit gebeurde in werkateliers en omgevingswerkgroepen.
Tevens is het project aan de slag met vele onderzoeken, waaronder de effecten van de drie
alternatieven op waterstanden, milieu en leefomgeving. De tussenresultaten daarvan zijn in
Q4-2020 met de omgeving gedeeld. Een definitieve beslissing volgt aan het eind van de
verkenning. De tussenresultaten van de onderzoeken wijzen eenzelfde richting in; namelijk
dat het alternatief ‘Reguliere Dijken’ het meest kansrijk is om het voorkeursalternatief te
worden. Bij dit alternatief worden de dijken verhoogd en versterkt conform de wettelijke
waterveiligheidsnorm. De HWBP-subsidie voor de verkenningsfase Lob van Gennep is in Q42020 beschikt en tevens is de HWBP-bijdrage nog in 2020 voldaan. In Q4-2020 zijn de leden
van het Algemeen bestuur, de provinciale staten en de gemeenteraden geïnformeerd over de
verkenning en de tussenresultaten; dit gebeurt aan de hand van een ‘digitaal veldbezoek’. En
zijn op corona-veilige wijze ook de inwoners en ondernemers geïnformeerd over de stand
van zaken in de verkenning; dit gebeurt aan de hand van een videofilm.
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Programma Scope
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2

Waterschap Limburg

Programmadashboard

In het dashboard is aan de hand van een aantal thema’s in één oogopslag inzicht gegeven over de
staat van het volledige HWBP-programma van Waterschap Limburg. Indien er wijzigingen zijn ten
opzichte van voorgaande rapportageperiode en/of de situatie afwijkt van normaal (kleur
oranje/rood) is deze afwijking met een korte tekst toegelicht. Indien bij specifieke thema’s
aanvullend verheldering gewenst is, dan is deze tevens terug te vinden in de toelichting.
Q3

Q4

Toelichting

J
K
J
J

J
K
J
J

1

K
J
J
J
K

K
J
K
J
J

3

K
J
J
J
J
J
J

K
J
J
J
J
J
J

6

J
J
J
K
J

J
J
J
K
J

Aanbesteding - I&A proces, procedure en dossier- en besluitvorming

J
J
J
J

J
J
J
J

Faillissement - surseance van betaling of beslaglegging toeleveranciers
(IB/ON incl. onderaannemers)

J

J

Projectmanagement
Draagvlak - commitment in ambtelijke / bestuurlijke omgeving (stuurgroep)
Middelen - middelen voor het programma
Raakvlakken - andere initiatieven die het programma raken
Veiligheid - in omgeving en/of bij programmamedewerkers

2

Projectbeheersing
Projectbeheersingsproces - o.a. tijd, geld, risico's
Kwaliteit - intern/extern en/of product/proces
Subsidie - subsidiabiliteit en/of financiering meekoppelkansen
Scopemanagement - duidelijke scope
Organisatie - projectinrichting / resourcemanagement

4

5

Omgevingsmanagement
Verwerving onroerende zaken - beschikbaarheid gronden en vastgoed
Vergunningen - beschikbaarheid
Natuur - beschermde natuur (incl. mitigerende maatregelen)
Ondergrond - (o.a. NGE, archeologie, vervuiling)
Beheer en onderhoud - afstemming eisen en overdracht projectresultaat
RO en wetgeving - producten en procedures in het planproces
Draagvlak omgeving - omgang omgevingseisen en belangen van stakeholders

7

8

Technisch management
Onderzoek - geotechnisch en hydrologisch
Werkelijke situatie - situatie buiten i.r.t. planstudie / contract
Voorkeursalternatieven - technische en/of financiële haalbaarheid VKA's
Wet- & regelgeving - toepassen rekenregels en toetsinstrumentarium
Kabels & leidingen - inventarisatie, financiering en verlegging

9
10

Contractmanagement
Contractbeheersing - ON en overig
Contractbeheersing - IB
Materiaal / transport - beschikbaarheid grondstoffen en inrichting logistiek
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Voor toelichting op de kleuren, zie legenda aan het eind van de rapportage.
Toelichting 1: Draagvlak - commitment in ambtelijke / bestuurlijke omgeving (stuurgroep)
Advies waterveiligheid Limburg: door de Provincie Limburg is het advies waterveiligheid Limburg
“Verkenning Normen en afvoeren waterveiligheid Maasvallei” uitgevoerd. Het doel van het
advies waterveiligheid Limburg was te komen tot een evaluatie van de normen en de
maatgevende afvoeren voor hoogwaterveiligheid langs de Maasvallei in Limburg en de
mogelijkheden voor de provincie Limburg hierop invloed uit te oefenen. Voor de dijktracés Nieuw
Bergen, Well, Thorn-Wessem, Belfeld en Venlo-Velden is vastgesteld dat de dijktrajecten hier
ongewijzigd blijven (geen aanpassingen aan VKA) en dat alleen opnieuw gekeken wordt naar de
hoogteopgave. Er worden gezamenlijke ontwerpprocessen (Provincie, waterschap, gemeente en
Landelijk HWBP) ingericht om de dijkhoogte te optimaliseren. Met de gemaakte afspraken is het
draagvlak voor het HWBP-programma op orde. Wel blijft er een verschil van inzicht ten aanzien
van de normering met de provincie Limburg op dit issue bestaan, naar verwachting totdat de
Deltacommissaris in Q2-2021 zijn advies uitbrengt.
ENW-advies: volgend uit de gemaakte afspraken in het kader van het advies waterveiligheid
Limburg heeft de Deltacommissaris het Expertise Netwerk Water (ENW) om een advies gevraagd
op het, in opdracht van de provincie, opgestelde HKV-advies. Begin september is een concept
versie van het ENW advies gedeeld en besproken met de betrokken regionale partijen. Het ENW
advies vormt onderdeel van een adviestraject door de Deltacommissaris met de betrokken
partijen als opmaat naar de evaluatie Waterwet. In Q4-2020 vond het bestuurlijke traject
rondom de uitkomsten van het ENW advies (Stuurgroep Delta Maas) plaats. Op basis daarvan zal
WL in Q1-2021 haar standpunt richting de Deltacommissaris schriftelijk herhalen. Het advies van
de Deltacommissaris is voorzien in voorjaar 2021 en evaluatie van de Waterwet vindt plaats in
2023 (besluit 2024).
Na overeenkomen van de vervolgaanpak advies waterveiligheid Limburg beschouwt WL de
gevolgen van het ENW advies als exogeen. Hetgeen zoveel betekent dat het WL de financiële
consequenties daarvan in rekening brengt bij derden.
Toelichting 2: Middelen – middelen voor het programma
Budgetspanning: Daar waar in voorgaande rapportage spanning op het budget van de
beschikkingen van de Verkenning van de 10-trajecten en de Planuitwerking van Tranche 1 werd
gemeld is het beschikbare budget op deze beschikkingen gezamenlijk nu net toereikend. De
huidige situatie blijft aandacht vragen, derhalve een oranje kleur. Er zijn diverse oorzaken
geweest die hebben geleid tot vertraging in verschillende dijktrajecten: PAS/PFAS, vertraagde
besluitvorming door de minister op de systeemmaatregelen, het advies waterveiligheid Limburg
en Corona. Met name de MIRT-besluitvorming en het advies waterveiligheid Limburg hebben
significante impact gehad op de doorlooptijd (vertraging) en geld (inzet/uren van medewerkers,
vertragingskosten, hernieuwde ontwerpkosten), waarmee in de beschikkingsaanvragen (Tranche
1 en 10 verkenningen) geen rekening is gehouden (zie ook toelichting in § 3.3).
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Toelichting 3: Projectbeheersingsproces – o.a. tijd, geld, risico’s
Veranderplan en Transitieplan: de HWBP-programmaorganisatie heeft in Q1-2020 een
veranderplan opgesteld. Het plan kent drie doelen: 1. efficiënter werken, 2. programma en
projecten meer in control en 3. organisatie inrichten voor de fasen planuitwerking en realisatie.
Dit veranderplan is tot stand gekomen door afstemming met de programmadirectie HWBP. Het
Veranderplan is door het Dagelijks Bestuur van het waterschap op 31 maart 2020 vastgesteld en
in juni aan het AB toegelicht.
Het veranderplan is inmiddels concreet doorvertaald in het Transitieplan. De belangrijkste
bouwstenen van dat Transitieplan zijn::
• governance HWBP binnen WL
• transitieplan organisatie
• transitieplan markt (‘make or buy’)
• aanpak programmasturing
In Q4-2020 is het concept Transitieplan gepresenteerd aan het Programmateam HWBP en de
managers van de clusters. In Q4-2020 is de inhoud van het Transitieplan ten finale met de directie
en bestuurlijk afgestemd. In december heeft het DB WL ingestemd met het Transitieplan, incl.
ook de financiële consequenties daarvan, aansluitend is het toegelicht in het AB. Het jaar 2021 zal
geheel in het teken staan van de verandering van de programmaorganisatie naar een meer
toekomstbestendige opzet. Speerpunten zijn onder meer: ‘projectteams in the lead’ &
‘programma in control’, inrichten Maas 2050 en meer eigen WL-medewerkers werkzaam in de
projecten en in het programma.
Ten aanzien van het projectbeheersingsinstrumentarium is gebleken dat dit weliswaar voldeed in
de beginfase van het programma, maar dat het te arbeidsintensief en daardoor te foutgevoelig is
om dit te gebruiken in de vervolgfasen en bij een stringentere sturing op geld. Om dit
instrumentarium wel geschikt te maken heeft de directie van WL inmiddels opdracht gegeven om
een passend projectmanagementsysteem (PMS) voor heel WL te realiseren, dat geschikt is voor
de lopende programma’s als HWBP. De directie kiest er daarmee voor om de constateringen niet
alleen te gebruiken voor ontwikkeling van het HWBP maar van de gehele organisatie. Binnen WL
is het cluster PPF trekker van deze actie. De planning voor keuze en implementatie van een nieuw
WL breed PMS is op dit moment nog onbekend.
Programmabeheersing: naast deze incidentele beheersmaatregelen om de Prognose Einde Werk
op de beschikkingen Verkenning 10-Trajecten en Tranche 1 te sturen is de HWBPprogrammaorganisatie een onderzoek gestart om ook structureel meer beheersing te verkrijgen
en daarmee een aanvullende kwaliteitsslag te maken. Onafhankelijk bureau (BMC) is in Q3-2020
gestart met het uitvoeren van onderzoek en zijn in Q4-2020 op basis daarvan gekomen met
diverse aanbevelingen om de programmabeheersing te verbeteren. In Q1-2021 is door BMC - in
opdracht van WL - vervolg gegeven aan deze aanbevelingen en is gestart met de implementatie
hiervan. Prioriteit is gelegd bij verbetermaatregelen die de financiële beheersing van HWBP WL
betreffen. Het verbeterproces voor de programmabeheersing voert HWBP uit in nauw overleg
met ook de clusters Projecten & Inkoop en Programmering, Planning & Financiën (PPF). De
concerncontroller is intern opdrachtgever voor dit concernbrede verbetertraject.
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Toelichting 4: Subsidie - subsidiabiliteit en/of financiering meekoppelkansen
HWBP-beschikkingen: De beschikkingsaanvraag voor de planuitwerking (Tranche 2) van de
projecten Steyl, Buggenum en Willem Alexanderhaven is in Q4-2019 beoordeeld als ‘te hoog’; de
herziene beschikkingsaanvraag is einde Q2-2020 ingediend. De herbeschikking voor Tranche 2
heeft veel tijd gevergd in Q2-2020 in de afstemming met de landelijke HWBP-organisatie. Begin
Q4-2020 beleefden we de afronding van dit proces en de definitieve beschikking van het HWBP.
Direct na afronding van de HWBP-beschikking Planuitwerking Tranche 2 en zodra er zicht was op
een positief eindresultaat is de programmaorganisatie aangevangen met het opstellen van de
beschikkingsverzoeken voor de realisatiefase voor Heel en Beesel en de verkenningsfase voor Lob
van Gennep. Beide beschikkingen zijn nog in Q4-2020 ter toetsing aangeboden en tevens nog in
2020 beschikt. En dus veel goede progressie. Toch staat deze indicator hier op oranje en wel om
de volgende redenen:
• de beschikking voor de aanvulling op de Tranche 1 Planuitwerking is op verzoek van de
programmadirectie HWBP doorgezet naar 2021. Vanwege de grote drukte rondom de
beschikkingen zijn PD HWBP en WL uitstel overeengekomen tot eind Q1-2021;
• het intensieve karakter van de beschikkingsaanvragen bij landelijk HWBP. Ondanks de
sterk verbeterde relatie en aanpak kost het nog steeds erg veel inspanning om een
aanvraag in te dienen en te voldoen aan de wensen en verwachtingen van de
subsidieverstrekker;
• de cofinanciering van randvoorwaardelijke projectonderdelen vraagt tijd en aandacht. Te
denken valt aan de vervuiling in de landtong (bij Buggenum), perceel Strabag buitendijks
(bij WA-haven), gebiedskwaliteiten (bij Baarlo HB) en het onderzoek naar cofinanciering
voor de zelfsluitende kering (bij Arcen).
Toelichting 5: Organisatie – projectinrichting / resourcemanagement
Veranderplan/Transitieplan: het aspect ‘Organisatie’ was oranje vanwege het veranderplan en de
beoogde veranderingen zoals beschreven in het Transitieplan (Governance, Mens en Markt). In
Q4-2020 zijn de uitkomsten op hoofdlijnen gedeeld/besproken met de organisatie en heeft het
DB dit Transitieplan vast gesteld. Daarmee is de ontwikkelrichting voor de toekomst duidelijk en
wijzigt deze indicator naar groen.
Toelichting 6: Verwerving onroerende zaken - beschikbaarheid gronden en vastgoed
Grondverwerving: Door de specifieke kenmerken van het HWBP programma Noordelijke
Maasvallei (aanzienlijke verhoging van de bestaande dijken, aansluitingen op hoge grond,
dijkverleggingen en versterking door bijvoorbeeld pipingbermen) heeft het programma te maken
met een grote opgave voor grondverwerving. Daarnaast is de huidige situatie zo, dat globaal de
helft van de bestaande keringen in eigendom is van het waterschap of er rust een zakelijk recht
op. Grondverwerving is/blijft daarom een serieus risico voor de planning en voortgang van het
programma.
Toelichting 7: Ondergrond - (o.a. NGE, archeologie, vervuiling)
Conditioneringsonderzoeken: de uitvoerbaarheid van de verschillende
conditioneringsonderzoeken voor de dijktrajecten die zich momenteel in de planuitwerkingsfase
bevinden wordt bemoeilijkt. Op nog niet alle percelen zijn de betredingstoestemmingen volledig
geregeld, hierdoor zijn we genoodzaakt om ter plaatse, op die delen waar we de kavels wel
kunnen betreden, gefragmenteerd onderzoek uit te voeren. We moeten dus vaker terug naar de
onderzoekslocatie om in delen het totale conditionerings-onderzoek af te kunnen ronden. Dit
gefragmenteerd onderzoek treedt hoofdzakelijk op, op plaatsen waar we de aansluiting op de
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hoge grond creëren, danwel ter plaatse van het realiseren van een nieuw dijktracé. Op die
plaatsen zijn gronden lastig benaderbaar omdat deze locaties nog niet functievrij zijn. We
proberen hier in de dagelijkse werkzaamheden passende beheersing op te treffen door o.a. goed
overleg in de omgeving en/of het maken van aanvullende afspraken met betrokkenen. Gevolg
van deze wijze van gefragmenteerd onderzoek is een stijging van de onderzoekskosten (in
lopende beschikkingen) en een grotere doorlooptijd om tot een eindoordeel te komen. In de
recente beschikkingsaanvragen is voortaan rekening gehouden met de stijging van dit soort
onderzoekskosten. Daarom nu groen.
Toelichting 8: RO en wetgeving - producten en procedures in het planproces
PAS/PFAS: op 29 mei 2019 heeft de Raad van State zich uitgesproken over het Programma
Aanpak Stikstof (PAS). De risico's en gevolgen omtrent PAS/PFAS zijn inmiddels op alliantieniveau
in kaart gebracht. De gevolgen voor lopende beschikkingen is dat de effecten en de risico’s als
exogeen beschouwd worden. Het waterschap heeft alle kosten die direct/indirect verband
houden met deze risico’s in achterliggende maanden bijgehouden en dient een verzoek ter
vergoeding van de kosten voor PAS/PFAS in bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Dit betreft hoofdzakelijk meerkosten op de planuitwerking Tranche 1. Derhalve komt dit verzoek
terug in de aanvullende beschikking op de Planuitwerking Tranche 1. De concept aanvraag voor
deze aanvulling is voorzien in Q1-2021, inclusief ook de toetsing daarvan door landelijk HWBP.
Begin Q1 2021 wordt vervolgens de formele beschikkingsaanvraag via het DB WL verzonden. De
nieuwe regelgeving PAS/PFAS past het waterschap inmiddels toe in alle nieuwe/toekomstige
beschikkingen, inhoudende dat dit geen risico meer vormt voor WL en dat in de financiering van
de benodigde onderzoeken wordt voorzien.
Introductie Omgevingswet: naar verwachting treedt 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking.
Waterschap Limburg anticipeert op deze nieuwe wet in al de HWBP projecten. Enerzijds door het
participatie proces in te richten in de geest van Omgevingswet. Anderszijds door, daar waar
mogelijk, in de planologische besluitvorming al voor te sorteren op de nieuwe planfiguren onder
de Omgevingswet, zoals een Programma (verkenningsfase) of een Projectbesluit
(planuitwerking).
Toelichting 9: Voorkeursalternatieven - technische en/of financiële haalbaarheid VKA's
Innovaties: er wordt op diverse vlakken onderzoek gedaan naar het toepassen van innovaties.
• Glazen keringen: in 2020 heeft TNO de ontwerpmethodiek, uitgangspunten en
kennisleemtes op basis van normen Waterwet en Eurocode in concept opgesteld en deze
is afgerond in Q1-2021. Er is generieke kennis opgedaan voor het ontwerpen/verifiëren
van glazen keringen onder dynamische belastingen maar er zijn ook nog 3 kennisleemtes
gesignaleerd. We beraden ons of we hier nog nader invulling aan moeten geven.
• Geo Clay Liners: in Q4-2019 is een GCL voor het eerst in NL toegepast in een
voorlandverbetering in een Maaswerken project. Begin Q1-2020 is besloten de
mogelijkheid te creëren om GCL’s toe te passen op de dijk in Beesel als referentieproject
kan nemen. De GCL’s zijn opgenomen in de realisatie-overeenkomst Beesel voor 1 of
meerdere proeflocaties. De ontwerp beoordelings- en onderhoudsrichtlijn (OBOR) voor
GCL toepassingen is nu voor 80% gereed en ligt bij het reviewteam (waterschappen,
Deltares, producenten). Verwacht formeel ENW advies Q3-2021.
• GeoCrete: toepassing zal plaats vinden in het referentieproject met GCL’s in Beesel waar
GeoCrete op de kruin tot een win-win leidt. Inmiddels zijn ook “oude” monsters uit
Yerseke en Haven Kats verzameld. In Q1-2021 is gewerkt aan een proevenopzet /
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onderzoekskader wat nodig is om meer inzicht in de veroudering te verkrijgen. Proeven
worden naar verwachting uitgevoerd in Q2-2021.
Prolock filterscherm: Staat nog ‘on-hold’.
Duurzaamheid in planuitwerking dijkversterking: er lopen er diverse trajecten rond dit
thema. Bv. in Buggenum is het VKA ontwerp geoptimaliseerd voor wat betreft de
inpassing van wegen en fietsroutes. Voor Heel en Beesel is het niet hebben van een
inrichtingsplan opgelost door een nota streefbeelden op te stellen.

Toelichting 10: Wet- & regelgeving - toepassen rekenregels en toetsinstrumentarium
Naar aanleiding van het advies waterveiligheid Limburg van de Provincie Limburg hebben partijen
- Waterschap Limburg, Provincie Limburg en de Limburgse Maasgemeenten met betrokkenheid
van het Rijk en RWS - gezamenlijke afspraken gemaakt over de vervolgaanpak voor het Limburgse
waterveiligheidsbeleid. De gemaakte afspraken hebben direct invloed op vijf lopende
dijktrajecten, die momenteel in voorbereiding zijn. Het gaat dan specifiek om de trajecten Nieuw
Bergen, Belfeld, Well, Thorn-Wessem en Venlo-Velden.
De reden voor de aanpassing van deze dijktrajecten is gelegen in de onzekerheid of voor deze
trajecten in de toekomst de huidige norm gehandhaafd blijft. Een beslissing hierover wordt
genomen na de evaluatie van de Waterwet in 2024, mede op basis van het advies dat de
Deltacommissaris zal geven. De afspraak is dat voor deze vijf projecten wordt gekeken naar
mogelijkheden (o.a. beperken van de levensduur tot 50 jaar, waardoor minder extreem
klimaatscenario van toepassing is) om, binnen de wetgeving en met behoud van de financiering,
te komen tot een zo laag mogelijk ontwerp van de dijk.
Behoudens voor de vijf hierboven genoemde trajecten hebben partijen gezamenlijk vastgesteld
dat het niet wenselijk is om de huidige aanpak te wijzigen. Daarmee zijn gezamenlijke afspraken
gemaakt zodat de lopende dijkversterkingsprojecten doorgaan.
In aanvulling op de gemaakte afspraken naar aanleiding van het advies waterveiligheid Limburg
zijn ook de te hanteren programmabrede uitgangspunten geactualiseerd (Nota van
Uitgangspunten 2.0) naar aanleiding van nieuwe landelijke inzichten. De aanpassing van de
uitgangspunten in combinatie met het verkorten van de levensduur op de trajecten die worden
geraakt door het advies waterveiligheid Limburg, resulteert in aanpassingen van de kerende
hoogte. In Nieuw Bergen heeft dit tevens geleid tot aanpassing in de lengte te versterken kering.
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Financieel programmaoverzicht

3.1

Totaal overzicht
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De financiële scope van het HWBP is onderverdeeld naar 3 onderdelen, te weten:
1) 15 HWBP-maatregelen (voormalig programma Noordelijke Maasvallei)
2) Lob van Gennep
3) Projectoverstijgende Verkenning Dijkversterking Gebiedseigen Grond (POV-DGG).

Toelichting bij de figuur:
• blauw = totale geschatte omvang van de 3 onderdelen:
1. De 15 HWBP-maatregelen (Noordelijke Maasvallei) hebben op dit moment een omvang de
landelijke meerjarige programmering van het HWBP van ca. € 550 mln.
2. Lob van Gennep: de omvang betreft ca. € 160 mln.
3. POV-DGG + innovatie: de € 5 mln. betreft het bedrag dat in toegekende
subsidiebeschikkingen vastligt.
• wit = de totale omvang (over de drie programma’s) van de kredietruimte binnen Waterschap
Limburg. Er wordt gewerkt met één (programma-overstijgend) krediet voor het gehele
HWBP-programma van Waterschap Limburg. Deze kredietruimte bedraagt op dit moment
€ 182,2 mln. Zie ook de overzichtstabel in paragraaf 3.5 met daarin de opsomming van
genomen kredietbesluiten.
• lichtblauw = binnen de door het AB verleende kredietruimte zijn beschikkingsaanvragen
uitgezet, o.a. bij het landelijke HWBP-programmabureau. De 162 mln. betreft de waarde van
al toegekende beschikkingen (zie par. 3.8). Voor het aanvragen van nieuwe beschikkingen
door het waterschap dient voldoende resterende kredietruimte aanwezig te zijn.

3.2

Programmering HWBP

De landelijke HWBP-programmering 2021-2026 is in Q4-2019 door de stuurgroep HWBP vastgesteld.
Die programmering bevat de realistische kasreeks voor de HWBP-projecten van WL. Deze nieuwe
programmering betekent dat de zogeheten ‘last van voorfinanciering’ ingeperkt is en dat het risico op
voorfinanciering daarmee (voor nu) komt te vervallen. Bij vaststelling van het programma 2021-2026
zijn de middelen verankerd in die landelijke HWBP-begroting.
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Einde Q2-2020 zijn door WL de gebruikelijke HWBP Q-rapportages opgeleverd en besproken met het
begeleidingsteam van het HWBP. De input uit deze rapportages zal worden gebruikt voor het
opstellen van de concept-programmering 2022-2027. Deze vernieuwde programmering is in Q4-2020
door de stuurgroep HWBP vastgesteld. Medio Q2-2021 start het HWBP de nieuwe jaarlijkse
programmeringscyclus op. Dit betekent dat de projecten gevraagd wordt hun nieuwste inzichten te
delen qua tijd (planning) en geld (financiële omvang). Deze inzichten neemt het landelijke HWBP mee
in het opstellen van de nieuwe programmering.
Het landelijk HWBP is daarnaast een onderzoek gestart naar de omvang en beheersmaatregelen van
een zogenaamde “boeggolf” in de jaren 2024 en 2025. Die boeggolf betekent dat er in de landelijke
programmering voor die beide jaren een tekort aan middelen dreigt indien de voortgang van alle
HWBP-projecten conform de huidige planning wordt gerealiseerd. Het betreft een vermeend
liquiditeitsprobleem en dus geen budgettekort. WL is actief betrokken bij de probleemidentificatie en
mogelijke oplossingsrichtingen daarvan. WL neemt ook deel in de daarvoor opgerichte regieraad.

3.3

Financiële resultaten

Noordelijke Maasvallei: de HWBP-programmaorganisatie monitort op structurele wijze de financiële
uitputting op het beschikbare budget uit de beschikkingen en overige middelen. Uit de analyse van de
gerealiseerde kosten en de prognose van de uitgaven, afgezet tegen het in beschikkingen afgegeven
taakstellend budget bleek vanaf de 2e helft 2019 spanning op twee beschikkingen: Beschikking
Verkenningen 10-Trajecten en Beschikking Planuitwerkingsfase Tranche 1.
Sinds Q4-2019 treft de HWBP-programmaorganisatie maatregelen om een negatieve Prognose Einde
Werk op deze beschikkingen te voorkomen. Hierin zijn t/m Q4-2020 verschillende successen
gerealiseerd waardoor de Prognose Einde Werk (PEW) op de beschikking Verkenning 10-Trajecten in
Q4-2020 sterk verbeterd is. De geactualiseerde PEW (Prognose Einde Werk) laat nu, na aanwending
van eerder opgebouwde surplus, een klein positief gecombineerd resultaat zien op beide
beschikkingen tezamen (ca. € 300K). Onderliggend bedraagt de PEW op de 10 Verkenningen einde
Q4-2020 een resultaat van + € 1,7 mln.. De PEW op Tranche 1 kent einde Q4-2020 een resultaat van € 1,4 mln. (zie onderstaande tabel).
Deze PEW’s gaan enerzijds uit van gerealiseerde kosten & openstaande verplichtingen en bevatten
tevens de verwachting van nog te maken kosten. Bij de beschikking 10-verkenningen is rekening
gehouden met de gemaakte- en nog te maken kosten voor het afronden van de verkenningen ThornWessem en Baarlo Hout Blerick. Bij de beschikking PU Tranche 1 is gerekend met de nog te makenen reeds gemaakte kosten van herontwerpen a.g.v. de bestuursopdracht voor de projecten Nieuw
Bergen en Belfeld.
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Toelichting op prognose 10 verkenningen
• naar huidige inzichten zullen de kosten t.b.v. de Verkenning 10-Trajecten ruim € 1,2 mln.
hoger uitvallen dan de beschikking en overige middelen. De dreigende budgetoverschrijding
op deze beschikking was het gevolg van:
1) het op verzoek van de minister tot uitvoeren van aanvullende werkzaamheden;
2) een langdurigere en intensievere ondersteuning in het verkenningen-traject dan vooraf
afgesproken.
Toelichting op beheersing 10 verkenningen
• Vergoeding MIRT-meerkosten door Rijk: WL zet in op vergoeding van de MIRT-meerkosten
door het ministerie van I&W a.g.v. de in de 4 systeemmaatregelen opgelopen vertraging
(vanwege het uitblijven van besluitvorming door de minister). Hiertoe heeft WL in een memo
(aan ministerie van I&W) voorgesteld een wijziging op de samenwerkingsovereenkomst
overeen te komen. Het ministerie van I&W en directie WL zijn eind Q3-2020 een conceptvoorstel overeengekomen ter vergoeding van deze MIRT-meerkosten. In Q4-2020 heeft de
minister ingestemd met deze aanvullende vergoeding van € 2,9 mln..
• In Q1-2020 en Q2-2020 is gewerkt met de aanbevelingen van de onderzoeken van Horvat &
Partners en AT Osborne als leidraad. O.b.v. deze bevindingen is de PEW bijgesteld met de
gemaakte kosten die door het Waterschap zelf gedragen zouden moeten worden
(identificatie van niet subsidiabele kosten). Voor de Verkenning 10-Trajecten betreft dit ca. €
1,2 mln. Dit effect is verwerkt in de najaarsrapportage en in de begroting 2021 zijn deze
eenmalige kosten en de eventueel structureel in te richten organisatiekosten opgenomen.
Toelichting op prognose Tranche 1
• naar huidige inzichten zullen de kosten t.b.v. Tranche 1 € 4,9 mln. hoger uitvallen dan de
beschikking. De dreigende budgetoverschrijding op deze beschikking is het gevolg van:
1) het bijstellen van de planningen, terug te voeren op impact van de bestuursopdracht, de
aanpassing Programma Aanpak Stikstof (PAS) en wijzigingen in wet-/regelgeving PFAS. Het
betreft hier exogene risico’s.
2) kosten geboekt op HWBP projecten terwijl deze voor rekening hadden moeten komen van
de WL-organisatie en kosten tot nut van WL waarvoor slechts gedeeltelijk subsidie ontvangen
is (de niet subsidiabele kosten).
3) hogere kosten dan in de oorspronkelijke budgetaanvraag bij het landelijk HWBP is
voorzien.
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Toelichting op beheersing Tranche 1
• De doorwerking van de meerkosten a.g.v. de bestuursopdracht, PAS, PFAS en Corona zijn
voor WL exogene risico’s. In Q1-2020 is het waterschap hierover in contact getreden met de
programmadirectie HWBP. In Q2-2020 heeft het waterschap de eerste kostenoverzichten
opgesteld voor de doorwerking van deze risico’s. Op basis van deze overzichten zal WL een
aanvullende financieringsaanvraag indienen bij het HWBP om zodoende vergoeding voor
exogene risico’s te krijgen (nog excl. impact door Corona). Het HWBP heeft per brief
bevestigd dat de redeneerlijn ‘nieuwe inzichten’ van toepassing is en dat WL op grond
daarvan een wijzigingsverzoek op de beschikking Tranche 1 kan indienen (nu gepland voor
Q1-2021). Citaat uit de brief van HWBP: “Het Programmabestuur HWBP heeft op 2 oktober
2018 een redeneerlijn vastgesteld voor projecten die te maken krijgen met nieuwe inzichten
gedurende de verkennings- of planuitwerkingsfase en als gevolg daarvan extra kosten maken.
Onder bepaalde voorwaarden kan dit leiden tot wijziging van de subsidie. (…) Deze
redeneerlijn is bedoeld voor uitzonderlijke situaties waarbij de kennis aan het begin van de
fase niet bekend was en wel meegenomen dient te worden in diezelfde fase voor een
doelmatige uitvoering van het project. Deze situatie is hier aan de orde.”
De beschikkingsaanvraag voor deze wijziging PU tranche I wordt eind februari 2021 in
concept bij landelijk HWBP ingediend. Naar verwachting volgt in april duidelijkheid over de
financiële omvang van die in te dienen wijzigingsbeschikking.
• In Q1-2020 en Q2-2020 is gewerkt met de aanbevelingen van de onderzoeken van Horvat &
Partners en AT Osborne als leidraad. O.b.v. deze bevindingen is de PEW bijgesteld met de
gemaakte kosten die door het waterschap zelf gedragen zouden moeten worden. Voor de
Planuitwerking tranche 1 betreft dit ca. € 0,7 mln. Dit effect is verwerkt in de
najaarsrapportage en in de begroting 2021 zijn deze eenmalige kosten en de eventueel
structureel in te richten organisatiekosten opgenomen.
• Het saldo op de beschikking Tranche 1 is verder te beheersen door compensatie met
gerealiseerd surplus op reeds afgeronde beschikkingen (€ 1,1 mln.).
Relevante generieke financiële acties zijn tenslotte:
• bijdrage waterschap aan de niet subsidiabele kosten HWBP. In de begroting WL zijn
voorzieningen getroffen (eenmalig en meerjarig) voor de bijdrage aan HWBP v.w.b. de niet
subsidiabele kosten. In de eerste helft van 2021 volgt nog een interne toets en actualisatie
ten behoeve van de komende begroting;
• de gemaakte kosten op de beschikking PU tranche I in de periode tot 1 januari 2020 zijn in
Q4-2020 – naar rato van investeringskosten projecten – verdeeld over de projecten Beesel,
Heel, Nieuw Bergen en Belfeld. Idem voor wat betreft het budget uit de beschikking PU
tranche I en overige middelen. Hiermee verbetert de sturing op PEW bij de afronding van de
planuitwerking van die 4 projecten en met name voor Nieuw Bergen en Belfeld (Beesel en
Heel zijn immers per eind Q4-2020 gestart met de realisatiefase);

3.4

Beschikkingsaanvragen HWBP

In Q4-2020 zijn verschillende beschikkingsverzoeken voorbereid en/of afgehandeld. De
beschikkingsaanvragen waar de HWBP-programmaorganisatie van WL aan werkte zijn:
• Planuitwerking Tranche 2: het herziene beschikkingsverzoek voor de planuitwerkingsfase van
de Tranche 2 projecten is in Q2-2020 door het DB voor de formele toets vrijgegeven. Dit
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betrof de aanvullende financiering op de in Q4-2019 afgegeven partitiële beschikking nadat
de eerder ingediende beschikkingsaanvraag voor Tranche 2 door het toetsteam van HWBP
onvoldoende onderbouwd werd geacht vanuit het principe van ‘sober en doelmatig’. Na een
intensief traject onder leiding van AT-Osborne is op 6 juli consensus bereikt over de financiële
omvang van de beschikkingsaanvraag voor Tranche 2. De ingediende aanvraag betrof een
bedrag van € 19,0 mln., met een projectgebonden aandeel voor WL van € 1,9 mln. en een
financiering van € 17,1 mln. Deze beschikkingsaanvraag Tranche 2 is op 28 juli in het DB
vastgesteld en formeel ter toets ingediend bij de programmadirectie HWBP. Inmiddels is in
Q3-2020 de schriftelijke instemming van de Programmadirectie HWBP op de
beschikkingsaanvraag Tranche 2 ontvangen. De formele afwikkeling van de beschikking heeft
echter meer tijd in beslag genomen, ontvangst beschikking en betaling hebben begin Q42020 plaats gehad.
Realisatie Heel en Beesel: het waterschap is in 2020 - aan het einde van de
planuitwerkingsfase voor Heel en Beesel - gestart met de aanbesteding voor de uitvoering
van deze dijktrajecten. Parallel is door het projectteam gewerkt aan de voorbereidingen op
de realisatiefase. In lijn daarmee is medio Q2-2020 gestart met het opstellen van het HWBPbeschikkingsverzoek voor de realisatiefase. Dit betreft de voor WL en voor de PD-HWBP
eerste realisatiebeschikking. In Q3-2020 is in een strak tijdspad toegewerkt naar een
beschikking voor de realisatiefase op het moment van voornemen tot gunning van het
realisatiecontract. Beschikking realisatie Heel en Beesel heeft conform planning plaatsgehad
in Q4-2020.
Verkenning Lob van Gennep: in Q3-2020 is de subsidieaanvraag opgesteld voor de
verkenningsfase Lob van Gennep. Dit begin is gemarkeerd door een directiebezoek van het
landelijke HWBP en WL aan het projectgebied aan Lob van Gennep. Directie HWBP sprak
waardering uit voor de voortvarende aanpak en de wijze waarop WL en het projectteam
sturing geven aan het project. De HWBP-subsidie voor de verkenningsfase Lob van Gennep is
in Q4-2020 beschikt en voldaan aan WL. Daar Lob van Gennep voor HWBP een
voorfinancieringsproject is waarmee uitbetaling voorzien was voor uiterlijk 2026, zijn de
middelen voor de verkenning Lob van Gennep daarmee tot 6 jaar eerder ontvangen door het
waterschap. Hiermee komt de last van voorfinanciering voor de verkenning in zijn geheel te
vervallen. In 2021 zal ook de bijdrage van het Rijk voor de verkenning als voorschot in
rekening gebracht worden, waarbij eindafrekening is voorzien in 2022.
Aanvulling Tranche 1: na bestuurlijk overeenkomen van de vervolgaanpak van de
bestuursopdracht (maart 2020) beschouwt WL de gevolgen als exogeen voor deze
dijktrajecten. Hetgeen zoveel betekent dat het WL elke financiële consequentie daarvan in
rekening brengt en conform beschikkingsrichtlijn het 90%-aandeel daarvan beschikt krijgt.
Doorwerking is reeds besproken met de Programmadirectie HWBP, inmiddels is bevestigd dat
op deze situatie de redeneerlijn ‘nieuwe kennis’ van toepassing is. De aanvulling op de
Tranche 1 beschikking, alsmede de meerkosten PAS/PFAS vindt op uitdrukkelijk verzoek van
de PD HWBP niet meer in plaats in Q4-2020. Vanwege de grote drukte rondom de
beschikkingen zijn PD HWBP en WL overeengekomen om dit beschikkingsverzoek in Q1-2021
in te dienen.

De Programmadirectie HWBP en de HWBP-programmaorganisatie van WL hebben voor 2021 een
nieuwe beschikkingsplanning opgesteld. Hierin zijn alle review- en toetsmomenten opgenomen,
alsmede de momenten van bestuurlijke vrijgave.
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15 HWBP-maatregelen (vml. programma Noordelijke Maasvallei)

In onderstaande tabel is de financiële scope van de 15 HWBP-maatregelen (voormalig programma
Noordelijke Maasvallei) gedefinieerd. Dit betreft de financiële scope op hoofdlijnen voor dit
programma van 15 maatregelen. Hierin zijn de innovatiebeschikkingen niet meegenomen, omdat er
over de innovaties geen 10% PGA geldt en deze initieel ook geen deel uitmaakten van de
Bestuursovereenkomst uit 2011.
Programma Noordelijke Maasvallei
(bedragen in € mln)
Bijdrage HWBP 90% totaal (15-trajecten)
Bijdrage beheerder 10% (PGA)
Extra bijdrage beheerder (niet subsidiabel)
Subtotaal HWBP (15-trajecten)
Bijdrage MIRT Rijk overig
Bijdrage MIRT HWBP (vermeden kosten dijkversterking)
Bijdrage MIRT regio (Provincie Limburg)
Bijdrage MIRT Rijk
Bijdrage MIRT gemeente Bergen (Elsteren)
Bijdrage MIRT ( tekort)
Subtotaal MIRT
Aanvullende bijdrage Mirt
Overige bijdrage derden
Taakstelling niet subsidiabele kosten
Subtotaal overige bijdragen
Totaal

Standlijn
Vigerend
Budget
401,81
44,65
446,45
1,10
3,30
14,00
80,45
2,25
2,90
104,00
0,10
0,10
550,56

Standlijn
Prognose
d.d. 31-12-'20
408,14
45,35
1,23
454,72
1,10
3,30
14,00
80,45
2,25
2,90
104,00
2,90
0,10
2,17
5,18
563,90

Δ Vigerend Prognose

6,33
0,70
1,23
8,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,90
0,00
2,17
5,07
13,34

Toelichting Programma Noordelijke Maasvallei:
• Subtotaal HWBP: Standlijn vigerend budget subtotaal HWBP wijkt af van de standlijn prognose
30-12-20. Dit betreft een verwachte budgettoename van ca. € 8,2 mln. In de vastgestelde
begroting van het waterschap is € 446,45 opgenomen waarvan 90% gesubsidieerd wordt door
het HWBP. De toename volgt uit de aanvulling op de beschikking van de PU-fase voor Tranche 1
agv de Bestuursopdracht van de provincie Limburg, herziening op de beschikking PU-fase voor
de Tranche 2 projecten en de update op de realisatieraming Heel en Beesel. Overeenkomstig
neemt ook het 10%-PGA deel toe. In de recente beschikking voor de Realisatiefase Heel en
Beesel zijn daarnaast taakstellende afspraken tussen HWBP en WL uitgewerkt, deze zijn als niet
subsidiabele kosten in de vorm van een mogelijke extra bijdrage opgenomen in het
bovenstaande overzicht.
•
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Subtotaal MIRT: Standlijn vigerend subtotaal MIRT is gelijk aan standlijn prognose 30-12-20.
Vigerend budget (€ 104 mln.) is gebaseerd op een tweetal ministeriële besluiten (BO-MIRT):
1. Q4-2016; de minister heeft het waterschap opgedragen op een 5-tal locaties langs de
Maas, naast de opties voor dijkversterking, ook de opties voor dijkteruglegging mee te
verkennen. Het Rijk heeft € 63,1 mln. MIRT-financiering opgenomen in haar begroting.
Er is bij MIRT-systeemmaatregelen geen sprake van een Projectgebonden Aandeel
(PGA), dientengevolge is de druk op de begroting voor het waterschap nihil.
2. Q4-2019: het aanvullende budget van € 40,9 mln. is door de minister toegekend op
basis van de voorstellen op de 3 systeemmaatregelen Arcen, Well en Baarlo-HoutBlerick. Hiermee is het waterschap opgedragen tot het verder uitwerken van de VKA-
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voorstellen uit de regionale voorzet. Deze toename van het MIRT-budget is opgenomen
in de Kredietaanvraag 2020 en vastgesteld in de Algemeen Bestuur-vergadering van 13
mei 2020.
3. BO-MIRT tekort: de reservering van 63,1 mln. van BO-MIRT is vastgesteld bij het nemen
van het besluit op 12 oktober 2016. Op basis van deze bijdrage resteerde destijds een
tekort op de financiering van in totaal € 8,8 mln. Met de toekenning van de € 40,9 mln.
is een deel van het tekort uit 2016, nl. op de systeemmaatregelen Arcen, Well en
Baarlo, vervallen. Er resteert nu nog het tekort voor de overgebleven
systeemmaatregelen (Thorn en Venlo-Velden) van € 2,9 mln.
Overige bijdrage derden: hieronder vallen de subsidie vanuit de gemeenten voor de NGEonderzoeken (Niet Gesprongen Explosieven) en een ontvangen bijdrage van € 77K voor het
beschikbaar stellen van een medewerker t.b.v. het project MMMV. Daarnaast vallen hieronder
ook bijdragen vanuit WL ter vergoeding van niet subsidiabel geachte kosten (.w.o. PIM.info,
Relatics). Deze laatste kostenpost € 2,17 mln. is reeds via de Najaarsrapportage in de begroting
opgenomen.

Lob van Gennep

In onderstaande tabel is de financiële scope van Lob van Gennep gedefinieerd.
Lob van Gennep
(bedragen in € mln)
Bijdrage HWBP 90% (aanpak DR54)
Bijdrage beheerder 10% (PGA)
Extra bijdrage beheerder (niet subsidiabel)
Subtotaal HWBP
Bijdrage Waterschap Limburg (beekherstel)
Bijdrage HWBP (vermeden kosten dijkversterking)
Bijdrage Rijk (MIRT)
Bijdrage Waterschap Aa en Maas
Bijdrage Provincie Brabant
Bijdrage Provincie Gelderland
Bijdrage Provincie Limburg
Bijdrage Gemeente Gennep
Bijdrage Gemeente Mook en Middelaar
Subtotaal Bijdragen derden
Totaal

Standlijn
Vigerend
Budget
103,50
11,50
0,00
115,00
2,50
8,50
26,00
1,00
4,00
0,50
1,30
0,90
0,30
45,00
160,00

Standlijn
Prognose
d.d. 31-12-'20
103,43
11,49
0,08
115,00
2,50
8,50
26,00
1,00
4,00
0,50
1,30
0,90
0,30
45,00
160,00

Δ Vigerend Prognose

-0,07
-0,01
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Toelichting Lob van Gennep:
Er zijn geen mutaties op de financiële scope van de Lob van Gennep.
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Project Overstijgende Verkenning

In onderstaande tabel is de financiële scope van de POV en de innovatie projecten gedefinieerd.
POV en innovatie
(bedragen in € mln)
Bijdrage HWBP 100% POV Piping
Totaal POV Piping
Bijdrage HWBP 100% POV DGG
Totaal POV DGG
Bijdrage HWBP 100% innovatie
Totaal innovatie projecten
Totaal overige projecten

Standlijn
Vigerend
Budget
0,45
0,45
3,10
3,10
1,46
1,46
5,01

Standlijn
Prognose
d.d. 31-12-'20
0,45
0,45
3,10
3,10
1,51
1,51
5,06

Δ Vigerend Prognose
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,05
0,05

Toelichting POV-DGG en Innovatie-projecten
Er zijn geen mutaties op de financiële scope van de POV-DGG.
In bovenstaand overzicht zijn de innovatieprojecten opgenomen, deze projecten kennen geen 10%
Projectgebonden Aandeel en daarmee geen eigen bijdrage van het waterschap. De projecten in
bovenstaande tabel zijn de Projectoverstijgende Verkenning Dijkversterking Gebiedseigen Grond
(POV-DGG) en de verschillende innovatieprojecten die als deelbeschikking zijn meegenomen in de
verschillende beschikkingsaanvragen van het waterschap. Voor de POV-DGG geldt dat Waterschap
Limburg met ingang van medio Q3-2018 ‘gastheer’ is voor de POV-DGG. Concreet betekent dit dat de
HWBP-Programmaorganisatie zowel het contractmanagement (veelal de inkoop en vraagspecificatie)
als de volledige projectbeheersing verzorgt. De werkzaamheden in de innovatieprojecten lopen mee
in de beschikkingsaanvragen maar zijn apart geraamd. Het HWBP beschikt deze projecten in separate
beschikkingen.
De innovatiebeschikkingen zijn evenals de beschikkingen van de POV-DGG 100% subsidiabel. Het
waterschap is daarnaast niet risicodragend voor deze beschikkingen. Het eerste innovatieproject is
Q3-2018 als onderdeel van het beschikkingsverzoek voor de planuitwerking van Tranche 1 ter toets
ingediend bij het HWBP, in Q4-2018 is de beschikking hierop ontvangen. In Q4-2019 is als onderdeel
van het beschikkingsverzoek voor de planuitwerking van Tranche 2 een deel van de voorziene
werkzaamheden op het dijktraject Steyl-Maashoek als innovatief beschikt. In het bovenstaande
overzicht is dit bedrag meegenomen.

3.8

Krediet

Aan de hand van een aantal tabellen is in deze paragraaf uiteengezet wat de gevoteerde
kredietruimte van het programma is. Tevens is weergegeven welke HWBP-beschikkingen reeds ‘ten
laste zijn gebracht’ van dit krediet. Het vergelijk van beiden geeft inzicht in de ‘vrije kredietruimte’.
Gevoteerd krediet:
In de onderstaande tabel zijn alle gevoteerde kredieten t/m Q4-2020 weergegeven. Het totaal
gevoteerde krediet op HWBP-programmaniveau t/m Q4-2020 bedraagt € 182,2 mln (incl. btw).
De kredietvraag 2020 is vastgesteld in de AB-vergadering van 13 mei 2020 en is daarom nu als
gevoteerd krediet verwerkt. Het gevoteerde krediet is inclusief het 10% Projectgebonden
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Aandeel (PGA) van het waterschap. De dekking van deze 10% eigen bijdrage van het waterschap
ten behoeve van de dijkverbeteropgave is voorzien in de begroting 2020 van het waterschap.
Kredietoverzicht
(bedragen in € mln)
Programmakrediet (2013)
Ophoging kredietvotering (mei 2016)
Krediet Realisatiefase Bij de 'Oude Gieterij'
Krediet Alexanderhaven (deel A en B)
Ophoging kredietvotering t.b.v. 2018 ( nov 2017)
Kredietvraag 2020 (mei 2020)
Totale kredietvotering HWBP-programma t/m Q4 2020

Gevoteerd
krediet
6,5
20,5
1,3
6,5
86,2
61,2
182,2

Bestemd krediet:
Een deel van het door WL gevoteerde krediet is reeds ingevuld middels toegekende
beschikkingen door het HWBP. In de tabel op volgende pagina is uiteengezet welk deel van het
krediet bestemd is met door het HWBP toegekende beschikkingen. Het totaal ‘bestemde’ krediet
bedraagt op HWBP-programmaniveau t/m Q4-2020 € 161,67 mln. (incl. btw). Dit betreft het
bruto-krediet incl. PGA.
Beschikkingen
(bedragen in € mln)
Beschikking: Bij de 'Oude Gieterij' - Verkenning
Beschikking: Bij de 'Oude Gieterij' - Planuitwerking
Beschikking: Bij de 'Oude Gieterij' - Realisatie
Beschikking: Steyl - Maashoek Verkenning
Beschikking: 12 dijktrajecten - Voorverkenning
Beschikking: Alexanderhaven (deel A en B)
Beschikking: 10 dijktrajecten- Verkenning
Beschikking: POV DGG
Beschikking: Planuitwerking Tranche 1 (regulier)
Beschikking: POV Piping
Beschikking: Verkenning Venlo-Velden en Blerick-Groot Boller
Beschikking: Planuitwerking Kessel
Beschikking: Planuitwerking Buggenum
Beschikking: Planuitwerking Steyl
Beschikking: Verkenning Willem Alexanderhaven C
Beschikking: Planuitwerking Willem Alexanderhaven C
Beschikking: Realisatie Heel
Beschikking: Realisatie Beesel
Beschikking: Verkenning Lob van Gennep
Beschikking: Innovatie
Totale krediet toegewezen aan beschikkingen
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Bestemd krediet
0,39
0,23
1,41
0,81
8,48
6,53
24,77
3,10
17,80
0,45
9,54
0,37
9,24
4,17
1,19
4,44
24,60
26,19
16,51
1,46
161,67
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Vrije kredietruimte:
Door de totaal gevoteerde kredietruimte tot heden af te zetten tegen het totaal bestemde
krediet resteert de vrije kredietruimte. Binnen de vrije kredietruimte kan de
programmaorganisatie, na instemming van het Dagelijks Bestuur, verplichtingen aangaan. In
onderstaande tabel is de totale vrije kredietruimte op HWBP-programmaniveau weergegeven
t/m Q4-2020. Deze bedraagt ruim € 20 mln. (incl. btw).
Vrije Kredietruimte
(bedragen in € mln)
Kredietvotering t/m Q4-2020

Vrije
kredietruimte
182,2

Totaal toegewezen beschikkingen

161,67

Vrije kredietruimte per 31-12-2020

20,49

Toelichting:
De vrije kredietruimte is gerealiseerd door vaststelling van de kredietaanvraag 2020/2021. Het AB
heeft hier medio mei 2020 op ingestemd. Deze kredietruimte is bestemd om o.a. onderstaande
beschikkingsverzoeken in te kunnen dienen bij het HWBP/I&W.

Fase

Kwartaal

Verwachte beschikkingsaanvragen < 1 jaar

Planuitwerking

eind Q1-2021

Planuitwerking

Q2-2021

Arcen, Meerkosten MIRT (Min. I&W) en meerkosten
bestuursopdracht, PAS, PFAS (HWBP)
Aanvulling PU tranche I

Planuitwerking

Q3-2021

Thorn-Wessem, Well

Planuitwerking
Realisatie herbeschikking

Q4-2021
Q1-2021

Baarlo
Heel, Beesel
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Programmaplanningen

Nr. DR.

Project dijktraject

Fase

1.

DR-69(1) Blerick - bij de Oude Gieterij

Afronding

2.

DR-78

Heel

Planfase

3.

DR-73

Beesel

Planfase

4.

DR-71

Belfeld

5.

DR-57

Nieuw Bergen

6.
7.
8.

DR-68(1) Steyl - Maashoek
DR-75
Buggenum
DR-76
Alexanderhaven

Status

PPPW
GOEDGEKEURD
MOGELIJKHEID
VKA/VKB TOT BEROEP
Hoogwaterveilig
GEREED

GEREED

GEREED

P50

GEREED

GEREED

P50

GEREED

GEREED

Planfase

Risicobuffer

GEREED

Q2-2022

Planfase

Risicobuffer

GEREED

Q1-2022

Q2-2023
Q2-2023
Q2-2025
Q2-2025

Planfase
Planfase
Planfase

Risicobuffer
Risicobuffer
Risicobuffer

GEREED
GEREED
GEREED

Q2-2022
Q1-2024
Q1-2022

Q4-2024
Q3-2026
Q2-2024

9. DR-60
10. DR-65
11. DR-79

Well
Arcen
Thorn-Wessem

Planfase
Planfase
Verkenning

Risicobuffer
Risicobuffer
Risicobuffer

GEREED
GEREED
Q1-2021

Q2-2023
Q2-2023
Q4-2023

Q1-2026
Q1-2026
Q1-2027

12. DR-70

Baarlo

Verkenning

Risicobuffer

Q3-2021

Q4-2023

Q1-2027

13. DR-68(2) Venlo Velden (OPDRACHT NIET SMART)

Verkenning

Risicobuffer

Q3-2022

Q4-2025

Q3-2028

14. DR-69(2) Blerick Groot -Boller (OPDRACHT NIET SMART)

Verkenning

Risicobuffer

Q3-2022

Q4-2025

Q3-2028

15. DR-72

Kessel

Planfase

16. DR-54

Lob van Gennep

Verkennning P50

17.

POV Gebiedseigen grond

Verkenning

Uit de Waterwet halen
Q3-2022

Q4-2023

Q2-2026

N.T.B

N.T.B

N.T.B

**Kessel volgt een nader te bepalen spoor

Toelichting:
Ten opzicht van de VGR Q3 2020 zijn de planningen voor de projecten Steyl en Alexanderhaven
gewijzigd.
De P50-mijlpalen benoemd in bovenstaande tabel betreffen een probabilistische inschatting, dat
wil zeggen rekening houdend met het optreden van risico’s. De basis betreft de planning met
deterministische mijlpalen (zonder rekening houden met risico’s). Deze deterministische
mijlpalen zijn in de loop van het traject echter aan verschuiving onderhevig, omdat bepaalde
risico’s kunnen optreden. Voor de planningen met risicobuffer (een ingeschatte extra termijn
(nog zonder koppeling tussen het aanwezige risicodossier en de projectplanning)) rekenen we:
* voor de projecten die zich nu in de verkenningsfase (grotere risico):
- op de mijlpaal ‘vastgesteld Projectplan Waterwet’ met een uitloop van mogelijk 6 maanden
- op de mijlpaal ‘hoogwaterveilig’ met een uitloop van mogelijk 12 maanden.
* voor projecten die zich nu in de planuitwerkingsfase bevinden:
- op de mijlpaal ‘vastgesteld Projectplan Waterwet’ met een uitloop van mogelijk 3 maanden
- op de mijlpaal ‘hoogwaterveilig’ met een uitloop van mogelijk 6 maanden.
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Programmarisico's

Risicomanagement vindt plaats op programma- en projectniveau. Op projectniveau vinden
risicosessies plaats die leiden tot risicodossiers die periodiek worden geactualiseerd. Er wordt deels
gewerkt met deterministische planningen, bij het opstellen van beschikkingsaanvragen worden
probabilistische planningen opgesteld. Hierdoor wordt duidelijk welke risico’s met tijdseffect ook
daadwerkelijk impact hebben op de doorlooptijd van een project. Ramingen worden opgesteld
o.b.v. de SSK-systematiek. In de ramingen worden de restrisico’s uit het risicodossier opgenomen
als benoemde objectrisico’s. Tevens worden de kosten voor het uitvoeren van de
beheersmaatregelen opgenomen in de raming.
In deze voortgangsrapportage wordt gerapporteerd over de top risico’s (met effect op geld en tijd).
Dit kunnen deels project overstijgende risico’s zijn maar ook projectrisico’s die zo groot zijn dat ze in
de top 10 van programma risico’s komen.
Top risico’s:
• Scope ‘creap’ op programma niveau: er komen er vanuit de omgeving/stakeholders extra
opdrachten die ‘ongemerkt’ worden toegevoegd aan de scope (bijv. afweging zelfsluitende
kering voor tracé Arcen Midden en Maasboulevard Thorn Wessem) waardoor uiteindelijk
spanning ontstaat op de scope versus budget.
• Onduidelijkheid vanuit impact van het advies waterveiligheid Limburg en ENW-advies op de
huidige dijkversterkingsprojecten. Idem vanuit het Ontwerp Instrumentarium/Nota van
Uitgangspunten. Gevolg is dat er wijzigingen optreden en scopestabiliteit ontbreekt. Ook de
communicatie daarover naar de omgeving en stakeholders is ingewikkeld en roept vragen op.
• Rivierkundige compensatie: wanneer RWS de voorgestelde compensatie niet accepteert,
danwel er kan geen compensatie in het gebied gevonden worden, kan dit leiden tot een
impasse met RWS of duurdere maatregelen.
• Continuïteit, kennis en kunde personeel, onderbezetting: a.g.v. diverse oorzaken
(Veranderplan/Transitieplan, onzekerheid, wijzigingen in teams en aangepaste werkwijze,
marktvraag) kan verlies van kennis en kunde optreden.
• Beoogde snelheid van Transitieplan wordt niet behaald. De werving van WL-collega’s (40% van
formatie HWBP WL is eind 2021 in dienst bij het waterschap Limburg) lukt niet of later. Gevolg
daarvan is dat de (niet subsidiabele) kosten voor het waterschap stijgen.
• Onduidelijkheid over moment van inwerkingtreding Omgevingswet. Vooralsnog is de
inwerkingtreding bepaald en verschoven naar 1 januari 2022. Ook nog onduidelijkheid voor
aanpak en reikwijdte van projectbesluit bij integrale gebiedsontwikkelingen. Gevolg is
onduidelijke uitgangspunten op kritieke pad van aantal projecten;
• Vertraging in de projecten doordat proces van grondverwerving vertraagd. Oorzaak daarvan is
dat het budget voor (minnelijke) grondverwerving formeel pas in de realisatiefase beschikbaar
komt via de externe financiers landelijk HWBP en IenW;
• Intensief en langdurige proces inzake verkrijgen beschikkingen en financiering vanuit landelijk
HWBP. Discussie omtrent een sober en doelmatige subsidie aanvraag leidt tot meerkosten en
vertraging in programma en bij projecten
• Kostenverdeling programmakosten: doordat verdeelsleutels naar projecten onduidelijk zijn
vastgelegd worden programmakosten mogelijk deels niet door het HWBP(-beschikkingen) en/of
MIRT-budget gedekt.
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Voor elk van deze risico’s geldt een breed scala aan beheersmaatregelen. De beheersing is een
continu proces waarbij nieuwe beheersmaatregelen gedefinieerd en uitgevoerd worden. De
effecten op reductie van risico’s worden maandelijks inzichtelijk gemaakt.

Legenda
J
K
L

Groen

Op schema* behoeft geen beheersing

Oranje

Niet op schema* maar beheersbaar

Rood

Niet op schema* en niet meer beheersbaar

Toelichting:
De kleuren worden toegekend op basis van een gewogen gemiddelde. Indien een onderdeel
rapportagewaardig is wordt hiervan afgeweken.
* Schema = vigerend
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