Agendapunt 4

Aan:
Van:
Betreft:

Het Algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde
Het Dagelijks bestuur
Voortgangsrapportage TRIP no. 14

Datum:
Kenmerk:

21-01-2014
Mpu2014/007

Geacht bestuur,
Hierna vindt u de voortgangsrapportage van TRIP fase I.
1. Overzicht maatregelen binnen het subsidieproject TRIP I

Maatregel
stadium

Locatie

Omschrijving

I

Hoornseplas

Uitbreiding/herindeling netwerk fiets- en wandelroutes
Realisatie voorziening kiosk / openbaar toilet
Herinrichting gebied en stranden voor vrije recreatie

Hoornseplas

Inrichten speelgebied met speelvoorzieningen

Zuidwestpunt

Aanleg zeilvoorzieningen voor mindervaliden, zowel voor
pleziervaart als wedstrijdvaart

gereed
II
gereed
III
gereed
IV
vervallen
Va
uitvoering

Zuidzijde meer Plaatselijk verdiepen van het meer: deze maatregel is bij een
eerdere wijziging komen te vervallen
Aan oostoever Herinrichten en opwaarderen van de sluis

Vb
Diverse
voorbereiding locaties

Plaatselijk verdiepen vaarroutes op meer; deze maatregel betreft
een uitbreiding van een verdiepingsmaatregel bij de sluis

VI

Hoornseplas

Verbreden van de Nijdam (fietsbrug) ten behoeve van fietsers

Kaap Hoorn

Afronding van Masterplan Kaap Hoorn: opwaardering plein en
uitbreiding parkeervoorzieningen

afwerking
VII
gereed

Geen risico’s op budget en planning
Nader af te handelen; geen risico’s tot dusver
Lopende risico’s op budget en planning
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2. Toelichting per maatregel, voor zover nog niet gereed

1. Maatregel Va - Sluis
De sluiskolk is weer in opbouw; het betonwerk is vergevorderd. De kwaliteit van de
bestaande vleugelwanden blijkt plaatselijk slecht. Gekozen is voor grondige renovatie;
volledige vervanging is procedureel te complex en tijdrovend. Herstel van de deuren vindt
plaats op basis van maatwerk, na grondige inspectie. De directe voorbereidingen voor de
elektrotechnische en mechanische werkzaamheden zijn in gang gezet. Er is regelmatig
overleg met de direct omwonenden. Afronding wordt verwacht volgens planning.
2. Maatregel Vb - Verdiepen
De noodzakelijke onderzoeken voor het verdiepen zijn vergevorderd. Veel van de
resulterende onderzoeksgegevens behouden ook de komende jaren hun waarde. Op basis
van de onderzoeken en de engineering is het bestek gereed gemaakt. Met het aanbesteden
van de uitvoering wordt gewacht tot er redelijke zekerheid is over het tijdstip waarop alle
benodigde vergunningen zijn verkregen. Voor zover nu bekend zijn er geen procedurele
belemmeringen, om in het voorjaar van 2014 te gaan verdiepen. Conform de voorwaarden
geldend voor TRIP I wordt afronding uiterlijk voor juli 2014 haalbaar geacht.
3. Maatregel VI - Fietsbrug Nijdam
De fietsbrug is zoals bekend gereed. Aanvullende maatregelen aan het brugdek, tegen
gladheidsrisico’s en statische oplading van gebruikers, vinden plaats in het voorjaar,
wanneer de buitentemperatuur dat toelaat.

3. Toelichting procedures en financiën
• Vergunningprocedures
Vergunningprocedures zijn nu alleen nog actueel in relatie tot het verdiepen van vaarroutes
op het meer. Voor de vergunningprocedures met een langere duur zijn begin januari 2014 de
aanvragen ingediend. De huidige inschatting is dat de vergunningen medio maart 2014
zullen zijn verkregen. Enkele meldingsprocedures zijn in voorbereiding en zullen uiterlijk een
maand voor de start van de uitvoering worden ingezet. Zowel voor als tijdens de procedures
is het overleg met de bevoegde gezagen intensief, dit om het verloop van de procedures te
optimaliseren en waar mogelijk te versnellen.
• Financiële rapportage
Er heeft een financiële rapportage plaatsgevonden aan de primaire subsidiegever SNN, over
de periode tot en met augustus 2013. De conceptrapportage is vooraf door Ernst & Young
onafhankelijk en volgens geldend protocol getoetst op juridische en financiële juistheid. Een
extra rapportage aan SNN, over de periode tot en met november 2013, is in overleg
tussengevoegd, dit om te bereiken dat tijdig een volgende voorschot kan worden
aangevraagd. Andere subsidiegevers worden eveneens geïnformeerd omtrent de
inhoudelijke en/of de financiële voortgang, wel of niet volgens een eigen rapportagevorm.
Medio september 2013 zijn deze partijen op de hoogte gesteld van de toestemming van SNN
betreffende de uitbreiding van de verdiepingsmaatregel.

