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 Geacht college,
 Rondom het projed waterberging Des Beemsters is in 2009 een financieel afsprakenkader gemaakt
 waarmee de toen geraamde budgetoverschrijding door de gemeente Beemster kon worden gedekt
 tot een bepaald plafond. De gemeente ontvangt daarvoor in de plaats een waterbanksaldo terug. In
 2009 was het uitgangspunt dat, verdeeld over bijna 40 deelgebieden, in totaal 630 hectare, naar het
 bemalen peil zou worden gehaald. Waterberging effect: 16,5 ha.
 Van de deelgebieden uit 2009 zijn alleen de deelgebieden van de heer M. de Boer (+ 60 ha)
 afgevallen. Alle andere deelgebieden zijn uiteihdelijk uitgevoerd. De omvang en vorm van de
 deelgebieden is daarbij nog nader uitgewerkt en aangepast. In totaal is 515 hectare in peil verlaagd.
 Het bergingse|eu komt op 13,5 en is daarmee kleiner dan in 2009 was voorzien, maar nog steeds
 3,5 hectare meer dan de opgave vanuit het programma WO.
 Per november 2013 is ook de financiële balans opgemaakt. In totaal zullen de koste'n C 832.752,--
 bedragen. In onderstaande tabel staat aangegeven welke bijdrage daarbij voor de gemeente
 Beemster zal gaan gelden en welk waterbanksaldo daar tegenover staat.
 Partij Bijdrage Bijdrage Bergingsequivalent
 procentueel (ha)
 Kosten Hoôgheemraadschap Hollands
 Noorderkwaoier |2 780.000 93,7% 12,71
 Bijdrage gemeente Beemster C 52.752 6,3% 0,79
 totaal C 832.752 190% 13 5
 De laatste werkzaamheden die nog uitgevoerd dienen te worden zijn de autom|tisering en realisatie
 van twee stuwen, waarmee met name het peilbeheer in de zuidwestkant van de polder
 nauwkeuriger gestuurd kan worden. Voor die wereaamheden zijn offertes opgevraagd bij VOPO. De
 resterende kosten bedragen in totaal. C 72.446,-- (ex. BTW). In bovenstaande tabel zijn deze ko|ten
 reeds opgenomen.
 Hoogheemraadschap
 Hollands Noorderkwaoler
 Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard
 Bevelandseweg 1, 1703 AZ Heerhugowaard
 T 072-582 8282
 F 072-582 7010
 info@hhnk.n!
 www.hhnk.nl
 N1-66 NWAB 0636 7537 78
 NL72 INGB 0001 2588 51
 KvK 37161516

0

0



Registratlenummer
 13.51694
 Pagina
 2 van 2
 Datum
 2 december 2013
 Voordat opdracht wordt verleend tot uitvoering van de Iaatste weroaamheden, ontvangen wij graag
 een reactie van de gemeente of de onderstaande afrondende afspraken daarbij akkoord zijn:
 . De opdracht wprdt verleend door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwaoier, namens de
 gemeente Beemster;
 * VOPO wordt daarbij gevraagd om facturen rechtstreeks naar de gemeente te sturen. Ten
 behoeve van onze opdrachtbrief aan VOPO ontvangen wij graag betalingskenmerken die
 VOPO op de facturen moet plaatsen voor een soepele verwerking bij de gemeente;
 . De gemeente betaalt en verrekent de BTW op de facturen die zij van VOPO ontvangt;
 . De gemeente ontvangt van het hoogheemraadschap een financiële bijdrage van het
 resterende budget bij het hoogheemraadschap van C 23.694,-- voor de realisatie van de
 stuwen. Ook voor deze financiële bijdrag: ontvangen wij graag betalingskenmerken;
 . In ruil voor de bijdrage van de gemeente Beemster van C 52.752,-- ontvangt de gemeente
 een positief waterbanksaldo van 7.900 vierkante meter. Conform de eerdere afspraken kan
 dit waterbanksaldo ingezet worden voor verhardingscompensaçie, maar niet voor de
 compensatie van demping van oppe|laktewater;
 . Het hoogheemraadschap begeleidt de realisatie van de stuwen en draagt het risico van
 eventueel meerwerk tijdens de uitvoering van deze Iaatste wereaamheden.
 Na ontvangst van uw instemmende reactie zal het hoogheemraadschap zo spoedig mogelijk over
 gaan tot opdrachtverlening. Wij kljken terug op een zeer geslaagd project met de qemeente in het
 projed Des Beemsters en willen hierbij onze dank uitspreken voor de goede samenwerking.
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