
Bijlage 1 
Stappenplan en werkwijze verrekenen baggerkosten met particulieren 
 
Onderstaand een stappenplan om de kosten voor het baggeren te verrekenen met particulieren. 
De stappen zijn verdeeld in voorafgaand, vlak voor het baggeren en na het baggeren. 
 
Voorafgaand 
Na het goedkeuren van het B&W-besluit zal het stukje onder Uit het Gemeentehuis worden 
gepubliceerd. In het stukje wordt uitleg gegeven over de verrekening en het belang van het baggeren. 
 
Om de particuliere eigenaren van watergangen met een B-status te informeren zal voorafgaand aan 
de baggerwerkzaamheden een brief worden gestuurd. In de brief wordt uitgelegd wat het doel is van 
de werkzaamheden die op hun terrein worden uitgevoerd. Tevens wordt een voorbeeldberekening 
gepresenteerd van kosten waar men rekening mee moet houden.  
In deze brief wordt het belang van het baggeren benadrukt en ook verwezen naar de informatie die op 
de website staat van het waterschap. 

'Het is in veel gevallen aan te raden om het onderhoud gezamenlijk uit te voeren. Bijvoorbeeld 
om kosten te beheersen bij inhuur van een loonwerker of hovenier. Of u kunt afspreken 
beurtelings het onderhoud uit te voeren en het maaisel en/of de bagger te ontvangen. 
Wanneer een sloot voor de helft uitgebaggerd wordt, stroomt de achtergebleven bagger terug 
naar de uitgebaggerde sloothelft. In veel gevallen zal de sloot nog steeds onvoldoende diep 
zijn. Het is voor een goede uitvoering van het baggerwerk daarom belangrijk dat eigenaren 
samenwerken en gezamenlijk de sloot (laten) uitbaggeren. Let wel op dat het onderhoud altijd 
vóór de schouwdatum is uitgevoerd. Het waterschap zal altijd de aangrenzende eigenaar 
aanspreken want deze blijft verantwoordelijk voor de helft van de sloot.' 

Ook zal een voorbeeld berekening worden opgenomen waarmee ze voor zichzelf een indicatie 
hebben van de kosten. Het bedrag wordt als volgt bepaald.  
Tijdens de bepaling van de kwantiteit en de kwaliteit van de bagger is de laagdikte bepaald. Het 
oppervlak van de watergang maal de dikte van de bagger geeft het volume aan bagger wat is 
weggehaald. In particuliere watergangen zal tot de legerdiepte (minimale waterdiepte waarop het 
waterschap controleert) worden gebaggerd. 
 
Voorbeeldberekening op basis van baggerplan: 
Oppervlakte watergang: 10 vierkante meter 
Dikte bagger: 0,20 meter 
Hoeveelheid: 2 m3 
Bedragen zijn excl. BTW. 
 
Verwerken, afvoeren en storten bagger:    25,00 euro per m3 
Algemene kosten aannemer:      1,00 euro per m3 
Kosten voor inmeten en bepalen kwaliteit bagger:   3,00 euro per m3 
Kosten voor aanbesteding en toezicht en directie uitvoering:  2,50 euro per m3 
Totaal:         31,50 euro per m3  
Voor afvoer 2 m3 bagger, totaal:    63,00 euro  
 
Per eigenaar wordt het te baggeren wateroppervlak bepaald. Zo wordt de voorbeeld berekening zo 
veel als mogelijk op maat gemaakt.  
 
De mogelijkheid bestaat dat de particulieren aangeven dat er op hun terrein niet gebaggerd mag 
worden of dat men niet wil betalen voor de werkzaamheden. We respecteren deze reactie door het 
deel niet te baggeren tenzij in de uitvoering dit een onmogelijke situatie oplevert. In de brief worden de 
eigenaren erop gewezen dat de eigenaren die het bod weigeren zelf voor het baggeren moeten 



zorgen. Het waterschap controleert en handhaaft op de baggerdiepte na de uitvoering van hun 
baggercyclus in 2022/2023. 
 
 
Vlak voor het baggeren 
De aannemer stuurt vlak voor de uitvoering een brief met praktische zaken over de uitvoering zoals 
een datum en het verzoek om planken, bootjes e.d. weg te halen. In de brief staat ook de 
contactpersoon genoemd waar bewoners contact mee kunnen opnemen. 
 
Na het baggeren 
Na de baggerwerkzaamheden zal een factuur worden gestuurd met hierin het bedrag wat er moet 
worden betaald voor de uitgevoerde werkzaamheden.  
Tijdens de aanbesteding zijn de eenheidsprijzen voor het verwerken, afvoeren en storten 
aangegeven. Op basis van deze prijzen samen met de middelen die benodigd zijn voor de 
voorbereiding zal een eenheidsprijs worden bepaald. De genoemde bedragen in de 
voorbeeldberekening zijn bepaald aan de hand van het baggerplan. De prijzen van de aannemer 
kunnen hier enigszins vanaf wijken. 
 

Het bedrag is dan gebaseerd op dezelfde prijzen die de gemeente voor haar watergangen betaald. 
Indien er niet wordt betaald zal een herinnering worden verstuurd. 


