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 2020 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 11 februari 2020 

     

Onderwerp: Uitvoering baggerwerkzaamheden  Aan de raad.  

 

    

*Z027C03914B* 
Beslispunten 

1. Een bedrag van € 400.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden door 
dit vanuit de oude Voorziening IBOR in de Voorziening Water te storten. 

2. Deze storting te formaliseren bij het vaststellen van de jaarrekening 2019. 
 

 

 

1 SAMENVATTING  

In 2017 is een aanbestedingstraject gestart voor  de uitvoering van baggerwerkzaamheden in 
Leiderdorp. Het uitvoeren van baggerwerkzaamheden is noodzakelijk om te voldoen aan de legger van 
het Hoogheemraadschap van Rijnland; hierdoor wordt de doorstroming van watergangen 
gewaarborgd. Het contract bestaat uit drie percelen, waarvan er twee in de periode 2017 - 2019 zijn 
uitgevoerd. Voor het uitvoeren van het laatste perceel in 2020 is onvoldoende budget beschikbaar. Om 
de contractuele verplichtingen na te kunnen komen is aanvullend budget noodzakelijk. In de 2e 
Bestuursrapportage 2017 is de dekking voor 2017 (vanuit bijdrage Grex) en 2018 (onttrekking reserve 
IBOR) geregeld. Op dat moment is al eerder gemeld dat de middelen binnen de reguliere 
onderhoudsbudgetten voor groenbeheer en water naar verwachting  niet toereikend waren voor de uit 
te voeren baggerwerkzaamheden en er is destijds geen dekking gevonden voor perceel 3. 

 

Aan de raad wordt daarom gevraagd het benodigde bedrag beschikbaar te stellen, om aan de 
contractuele verplichtingen te kunnen voldoen. 

 

Naast bovengenoemde 3 percelen dient een nieuwe inventarisatie op het areaal watergangen 
uitgevoerd te worden als basis voor een geactualiseerd baggerbeheerplan. Dekking voor deze 
inventarisatie is reeds beschikbaar gesteld. Er zijn naar verwachting echter niet voldoende middelen 
beschikbaar voor alle toekomstige uit te voeren baggerwerkzaamheden. Hierover is eerder 
gerapporteerd in het geactualiseerde beheerplan Water en de 2e Bestuursrapportage 2019.  

 
2 Inleiding 

In 2017 is een traject gestart voor het aanbesteden van baggerwerkzaamheden in Leiderdorp. Deze 
aanbesteding werd gegund aan loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. Het werk bestond uit drie percelen 
waarvan er twee in 2017 -  2019 zijn uitgevoerd. Het derde perceel is tot dusver nog niet uitgevoerd 
vanwege onvoldoende financiële middelen. 
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Het uitvoeren van deze werkzaamheden is noodzakelijk. Dit is nodig om aan de legger van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland (gemeentelijke verantwoordelijkheid) te kunnen voldoen; hiermee 
wordt de doorstroming van watergangen gewaarborgd.  
 
In het voorjaar van 2019 zijn alle beheerplannen IBOR geactualiseerd, waaronder Beheerplan Water. In 
dit beheerplan werd o.a. gemeld dat in de voorgaande jaren circa 35% van het areaal van de 
watergangen in Leiderdorp is gebaggerd en dat er in 2019 een nieuwe inventarisatie gedaan zou 
worden om de toekomstige baggernoodzaak in Leiderdorp in beeld te brengen. Tot op heden heeft de 
inventarisatie niet plaatsgevonden. De planning bleek in de praktijk niet haalbaar vanwege de PFAS-
problematiek. Hierdoor was er geen onderzoeksbureau beschikbaar die deze inventarisatie kon 
uitvoeren. De eerste resultaten van de inventarisatie worden in het eerste kwartaal van 2020 verwacht. 
Van daaruit volgt een geactualiseerde meerjarenbaggerplan. De huidige ramingen voor 
baggerwerkzaamheden in het Beheerplan Water zijn nog gebaseerd op het oude meerjarenbaggerplan. 
In de 2e Bestuursrapportage 2019 is aangegeven dat de ramingen binnen de Voorziening Water niet 
meer reëel zijn en dat op basis van de uit te voeren inventarisatie (waterdieptemeting) een extra 
storting in de Voorziening Water bepaald zou worden. Er is voorgesteld om een deel van het saldo van 
de oude voorziening IBOR te storten in de Voorziening Water, afhankelijk van de uitkomst van de 
waterdieptemeting. 
Nu de inventarisatie  vertraagd is, wordt voorgesteld om uit te gaan van € 1,4 miljoen voor de 
baggerwerkzaamheden voor de komende 10 jaar. Dit bedrag is gebaseerd op een toekomstberekening, 
gemaakt ten tijde van het actualiseren van het Beheerplan Water. Dit betekent dat er € 400,000 extra 
gestort zou moeten worden ten behoeve van de uitvoer van baggerwerkzaamheden.   
 
 
3 Beoogd effect 

Het beoogde effect is een openbare ruimte waarin zich watergangen bevinden die voldoende 
doorstromen én voldoende bergingscapaciteit hebben. 
 
 
4 Argumenten 

1.1 Het is noodzakelijk om structureel baggerwerkzaamheden uit te voeren, zodat ook in de 
toekomst voldaan wordt aan de eisen uit de legger.  
1.2 Hiermee wordt het beoogde tekort voor de komende 10 jaar opgelost. 
 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

 
6 Financiën 

Met het actualiseren van de IBOR beheerplannen is bepaald dat de oude Voorziening IBOR eind 2019 
komt te vervallen en dat daarvoor in de plaats is een vijftal nieuwe voorzieningen zijn gevormd 
(geformaliseerd in de 1e Bestuursrapportage 2019). In de jaarrekening 2019 zal de Voorziening IBOR 
vrijvallen ten gunste van de Reserve IBOR. Voorgesteld wordt om niet het gehele saldo in de Reserve 
IBOR te storten, maar om een deel (€ 400.000) te storten in de Voorziening Water (ook al eerder 
gemeld in de 2e Bestuursrapportage 2019). 
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Voorziening Water  O.b.v. oude 
baggerbeheerplan  

 O.b.v. 
toekomstberekening 

Beginsaldo VZ Water                      200.000                       200.000  

Dotaties 2020-2029                   1.100.000                    1.100.000  

Onttrekkingen 2020-2029 t.b.v. baggeren                     -881.780                   -1.400.000  

Onttrekkingen 2020-2029 t.b.v. overige kosten                      -300.000                      -300.000  

Saldo eind 2029                      118.220  -400.000  

Extra storting vanuit VZ IBOR                               -    400.000  

Saldo eind 2029 met extra storting                      118.220  0  

 
 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
 
 


