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Onderwerp 

Kredietvoorstel versterken waterrecreatie Kessel 

 

Openbaarheid 

De stukken zijn openbaar m.u.v. de ter inzage liggende risicobijlage en kredietramingen. 

 

Voorstel 

1 Vast te stellen een krediet van € 350.000 beschikbaar te stellen voor het versterken 

van de waterrecreatie in Kessel om te komen tot een taakstellend budget van € 

1.050.000; 

2 Vast te stellen de kosten die uit dit krediet voortkomen (kapitaallasten en meerkosten 

onderhoud) geraamd op jaarlijks € 27.500 ten laste te brengen van de positieve 

begrotingssaldi 2018 e.v.; 

3 Kennisnemen van bijgevoegde risicobijlage; 

 

Inleiding 

Vanuit het “Actieprogramma versterken waterrecreatie Midden en Noord Limburg”  van de 

provincie is in gezamenlijk overleg met de provinciale programmamanager en het Dorpsoverleg 

Kessel (DOK) gekeken naar de mogelijkheden om de waterrecreatie en daarmee het toerisme in 

Kessel te versterken. Inmiddels heeft het DOK daartoe 3 deelprojecten uitgewerkt.  Dat zijn de 

realisatie van een zittribune vanaf Kasteel de Keverberg tot in de Maas en de Maasboulevard, een 

wandelverbinding met uitkijkpunt (met zicht vanuit de kern op de Maas) tussen de zittribune en de 

loswal (projectonderdelen C en E, zie bijlage). En tot slot het renoveren en verfraaien van de 

loswal (projectonderdeel G, havenplateau). 

 

Deelprojecten versterken waterrecreatie 

Tijdens een werkbezoek van verantwoordelijk gedeputeerde Geurts op locatie heeft deze op basis 

van een inschatting van de realisatiekosten voor de 3 deelprojecten een provinciale subsidie van 

€ 500.000 toegezegd,  als de gemeente Peel en Maas datzelfde bedrag zou bijleggen. Een bedrag 

van € 200.000 is in de begroting reeds beschikbaar voor het opknappen van de loswal en dat 

bedrag kan voor de samenhangende werkzaamheden vanuit het totale gewenste project vanuit het 

dorp  worden ingezet. Primair uitgangspunt blijft de renovatie van de loswal. Vanuit synergie 

voordeel en vanwege de te verkrijgen provinciale subsidie wordt voorgesteld om het geheel in een 

keer uit te voeren.  

 

Mergelstenen Maasmuur 

Eerder is gebleken dat de mergelstenen Maasmuur van Kasteel de Keverberg door tijdsverloop is 

beschadigd, in die zin dat de muur zou kunnen barsten als die niet op korte termijn wordt hersteld. 

Monumentenwacht heeft dit nader bekeken en hiervoor een reparatieadvies gegeven, waarvan de 

kosten zijn begroot op € 50.000. Om meer schade te voorkomen is het raadzaam om deze 

reparatie voorafgaand aan, of gelijktijdig met de voorziene werkzaamheden binnen het project 

“versterken waterrecreatie Kessel”, uit  te voeren. Daarom is het logisch en noodzakelijk om de 

herstelkosten van de muur in dit project mee te nemen. 

. 
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Belangen DOK 

De door de gemeente getoetste en akkoord bevonden kredietraming voor de 3 deelprojecten en 

herstel van de kasteelmuur bedraagt nu afgerond € 1.450.000 (zie ook onder kopje financiën). Er 

is na het beschikbaar stellen van het gevraagde investeringskrediet in principe dus nog steeds 

sprake van een tekort van € 400.000. Het DOK wil vooralsnog echter geen projectonderdelen laten 

vallen. Men wil eerst het aanbestedingstraject doorlopen om beter zicht te krijgen op de werkelijke 

realisatiekosten en op basis daarvan zo nodig samen met de gemeente keuzes maken in de te 

realiseren deelprojecten. Verder denkt het DOK ook inkomsten te kunnen genereren die voor 

realisatie van de deelprojecten en eventueel onderhoud kunnen worden ingezet. Doel van het 

DOK is om binnen het taakstellende budget van € 1.050.000 met aanvullend verworven eigen 

middelen en zelfwerkzaamheid zoveel mogelijk van de gewenste projectonderdelen te realiseren. 

 

Belangen gemeente 

Uitgangspunt blijft dat de gemeente maximaal € 550.000 bijdraagt. De gemeente streeft er ook 

naar om binnen het taakstellend budget zoveel mogelijk van de gewenste projectonderdelen te 

realiseren, maar voorop staan de renovatie van de loswal en de reparatie van de Maasmuur. De 

gemeente wordt verantwoordelijk voor het beheer van de uitgevoerde werkzaamheden en is mede 

daarom ook de partij die de uitvoering en regie op de uitvoering op zich neemt. Dit sluit deelname 

in de uitvoering door het dorp niet uit 

 

Vervolgtraject 

Er zijn in deze fase nog de nodige onzekerheden verbonden aan dit project (zie risicobijlage). Die  

moeten in beeld worden gebracht, nader worden onderzocht en naar de uitvoering toe worden 

opgelost c.q. beheersbaar worden gemaakt. Verder moeten de plannen door het DOK samen met 

de gemeente ook nog verder worden afgestemd met de inwoners van Kessel en zeker ook de 

direct omwonenden. Het project is afhankelijk van provinciale subsidie. Het huidige inzicht van de 

omvang en de kostenraming is voldoende om op basis hiervan de provinciale subsidie aan te 

vragen en zeker te stellen. Als we daarmee nog langer wachten komt de subsidie door het aflopen 

van de projecttermijn van de provinciale regeling “Versterken waterrecreatie Midden en Noord 

Limburg” mogelijk te vervallen. 

 

Het plan moet dus nog verder worden uitgewerkt en van ideefase naar een uitvoerbaar plan 

gebracht worden. Dit wordt door de gemeente samen met het dorp gedaan. Het betreft hier 

immers een voor de gemeente zogenaamd blauw project (type 3) met participatie van de 

gemeenschap Kessel. Uitvoering en regie op de uitvoering zijn in handen van de gemeente. 

 

Beoogd effect 

Het versterken van de waterrecreatie en toerisme in Kessel en daarvoor de verbinding van het 

dorp met de Maas te verbeteren door: 

 De herinrichting van de Maasboulevard tussen het havenplateau en de opgang naar de markt, 
waarbij is voorzien in een doorlopende wandelvoorziening, verbeterde aanlegmogelijkheden 
en diverse terreininrichting 

 De realisatie van brede trappen ter hoogte van kasteel de Keverberg die dienen als zittribune 
aan de Maas;  

 Het herinrichten van het havenplateau als onthaalplein voor watersporters, riviercruisegasten 
en dagrecreanten met een presentatie van het achterland en een uitkijkpunt. 

 

Argumenten  

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

 

1.5 

1.6 

 

Door het beschikbaar stellen van het krediet kan de provinciale bijdrage 

voor dit project worden aangevraagd. 

De deelprojecten dragen zondermeer bij aan de versterking van de 

waterrecreatie in de kern Kessel; 

De deelprojecten versterken de toeristische aantrekkingskracht van Kasteel 

de Keverberg en daarmee ook van de kern Kessel; 

Door de uitvoering van de deelprojecten wordt de verbondenheid van de 

kern Kessel met de Maas versterkt; 

De renovatie van de loswal wordt binnen het project  uitgevoerd; 

De noodzakelijke reparatie van de monumentale walmuur wordt binnen het 

project uitgevoerd. 
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Kanttekeningen  

3.1 

 

 

Er zijn in deze fase nog de nodige keuzes te maken, onzekerheden en risico’s 

te benoemen. Kortheidshalve wordt verwezen naar de bijgevoegde 

risicobijlage; 

Alternatieven 
Wanneer wij  de cofinanciering niet beschikbaar stellen zal de provincie haar bijdrage ook niet 
beschikbaar stellen. Dan resteert alleen het verbeteren van de loswal en het herstellen van de 
walmuur. 
 

Financiën 

De maximale bijdrage van de gemeente Peel en Maas voor het project ‘versterken waterrecreatie 

Kessel’ bedraagt € 550.000. In dit bedrag is inbegrepen het in de begroting 2016 reeds 

vastgestelde investeringskrediet van € 200.000 voor de renovatie van de loswal in Kessel.   

Dat betekent dat er dus nog een  aanvullend investeringskrediet van € 350.000 nodig is waar 

het in dit voorstel over gaat. In de begroting 2018 is deze investering aangekondigd maar is er nog 

geen krediet gevraagd. 

 

Investeringskosten 

Het krediet is nodig voor investeringen in de openbare ruimte waarbij het wettelijk verplicht is om 

deze te activeren en hierover af te schrijven. De gebruikelijke afschrijvingstermijn bedraagt 40 jaar 

en we rekenen in de begroting 2018 met een rentepercentage van 2,5%.  

Dat komt neer op jaarlijkse kapitaallasten van € 17.500 (afschrijving € 8.750 / rente € 8.750). De 

afschrijving gaat pas in wanneer de investering in gebruik wordt genomen dus waarschijnlijk zullen 

pas in 2019 de kapitaallasten de volledig € 17.500 bedragen. 

 

Onderhoudskosten 

Naar verwachting zullen de onderhoudskosten door de uitbreiding c.q. gewijzigde inrichting van de 

openbare ruimte toenemen. Omdat het projectgebied nadrukkelijker een verblijfsgebied wordt, zal 

er een intensiever onderhoudsregime gaan gelden met daarin o.a. bijvoorbeeld extra maaien, extra 

vegen  verhardingen, extra onderhoud straatmeubilair, extra ledigen papierbakken en verwijderen 

zwerfvuil etc.). Verder is de exacte materiaalkeuze en omvang van de deelprojecten nog niet 

bekend. In bepaalde projectonderdelen is nu nogal wat hout verwerkt en dat brengt hogere 

onderhoudskosten met zich mee. Het beheer van de vernieuwde openbare ruimte komt voor 

rekening van de gemeente en gaat naar verwachting jaarlijks € 10.000 extra kosten. Het DOK 

heeft toegezegd de extra onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden door het verwerven van 

inkomsten uit sponsoring en / of zelfwerkzaamheid.  

 

De totale jaarlijkse kosten van dit investeringskrediet bedragen € 27.500  

(kapitaallasten € 17.500 / onderhoudskosten € 10.000). 

 

Kostenoverzicht 

Eenmalige kosten  

Kosten conform door gemeente goedgekeurde kredietramingen € 1.400.000 

Geraamde kosten herstel Maasmuur € 50.000 

Totaal eenmalige kosten € 1.450.000 

Bijdrage provincie € 500.000 

Bestaand krediet renovatie loswal € 200.000 

Beschikbaar te stellen investeringskrediet versterken waterrecreatie € 350.000 

Voorlopig tekort na beschikbaar stellen investeringskrediet 

waterrecreatie en provinciale subsidie 

 

€ 400.000 

  

Taakstellend budget € 1.050.000 
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Structurele kosten  

Jaarlijkse kapitaallasten en geraamde onderhoudskosten € 27.500 

Totaal structurele kosten € 27.500 

 

Voorgesteld wordt om deze kosten jaarlijks ten laste te brengen van de begrotingssaldi 2018 en 

verder. Die saldi zijn bij de begrotingsbehandeling 2018 vastgesteld en er zijn inmiddels al wat 

(voorgenomen) besluiten genomen om kosten ten laste van die saldi te brengen. (zoals 

bijvoorbeeld het fietsvriendelijk maken van de W.v. Hornestraat) 

 

De nu resterende saldi voor 2018 en verder zijn als (afgerond) volgt: 

2018:  €   275.000 

2019:  €   791.000 

2020: € 1.022.000 

2021: € 1.241.000 

 

De nog resterende begrotingssaldi zijn dus ruim voldoende om de jaarlijkse meerkosten die 

samenhangen met deze investering te dekken. 

 

Juridische afwegingen 

Zie risicobijlage. 

 

Communicatie 

Er word door de gemeente niet actief over dit project c.q. besluit gecommuniceerd. Het is een 

project vanuit de gemeenschap Kessel en zij verzorgen zelf de communicatie via het Dorpsoverleg 

Kessel (DOK). Indien gewenst ondersteunt het Team Communicatie het DOK hierin. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas, 

 

 

 

 

 

 

 

de gemeentesecretaris/directeur,   de burgemeester, 

L.P.H. Breukers      W.J.G. Delissen-van Tongerlo 

 

 

Behandelend portefeuillehouder: Paul Sanders 

 

Bijlage(n): situatieschetsen 

 

Ter inzage: Risicobijlage en kredietramingen totaal en per deelproject 

 


