Aan de leden van de
verenigde vergadering

V.V:
Agendapuntnr.
Onderwerp

25 november 2009
Datum
6 oktober 2009
28
Bijlagen
Voorbereidingskrediet vispasseerbaar maken gemaal Abraham Kroes en Snelle Sluis en KRW
innovatieprogramma

1. Inleiding
In het kader van de verbetering van vismigratiemogelijkheden binnen het beheersgebied van
het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) heeft uw vergadering
van 26 november 2008 besloten tot het aanpakken van zeven prioritaire knelpunten. Het
vispasseerbaar maken van het gemaal Abraham Kroes en de Snelle Sluis is één van deze
prioritaire knelpunten.
Het project voorziet in:
• Het aanpassen van het inlaatbeheer van de Snelle Sluis door extra schuttingen om
trek van vissen van de IJssel naar de ringvaart en andersom te bevorderen;
• Het plaatsen van een visheveltrap tussen de ringvaart en de polder om trek van
vissen vanuit de ringvaart naar de polder en andersom te bevorderen;
• Het plaatsen van visafschrikkende lampen bij de instroomopeningen van het gemaal.
In uw vergadering van 18 maart 2009 heeft u voor dit project een aanvangskrediet
beschikbaar gesteld van € 50.000,-. Inmiddels is de voorbereiding voor het project gestart,
en zijn de totaal benodigde kosten voor de voorbereiding bekend.
Het project maakt naast een drietal andere projecten (te weten, visvriendelijk maken van
gemaal Verdoold, gemaal Krimpenerwaard en het Kralings Verlaat) onderdeel uit van het
subsidieproject “de vissen zwemmen weer heen en weer” (KRW innovatieprogramma van
Senter Novem). Tevens is bij Rijkswaterstaat een bijdrage aangevraagd, welke in principe is
toegekend.
2. Voorstel
Wij stellen u voor twee kredieten beschikbaar te stellen, te weten:
• Voor het vispasseerbaar maken van het gemaal Abraham Kroes en de Snelle Sluis een
voorbereidingskrediet van € 100.000,-.
• Voor algemene projectmanagementkosten van het KRW innovatieprogramma “de
vissen zwemmen weer heen en weer” een krediet van € 166.000,-.
De genoemde bedragen zijn bruto totaalbedragen. Voor beide onderdelen zijn subsidies in
het kader van het KRW innovatieprogramma beschikbaar. Het verwachte subsideaandeel
voor genoemde onderdelen betreft in totaal € 108.000,- waardoor een netto investering
resteert van € 158.000,-.

3. Achtergrondinformatie
Vispasseerbaar gemaal Abraham Kroes en Snelle Sluis
Met het voorbereidingskrediet kan de voorbereiding verder doorgang vinden, onder andere
door het gunnen van de opdracht aan een adviesbureau. Dit bureau kan het ontwerp en
bestek opstellen die nodig zijn voor de realisatie van het project binnen de door de
subsidieverstrekker gestelde termijn. Vanuit het KRW innovatieprogramma dient het project
uiterlijk 31 december 2010 gereed te zijn. De gestelde termijn vanuit Rijkswaterstaat voor de
realisatie van het project is medio 2011.
KRW innovatieprogramma
Onderdeel van de toegekende subsidie is ook een vergoeding voor algemene
projectmanagement uren. Deze uren zijn nodig voor:
• De coördinatie tussen de partners, andere waterschappen, die meedoen in het totale
subsidieproject “de vissen zwemmen heen en weer”. HHSK is de trekker van het
subsidieproject en is daarom verantwoordelijk voor het contact met Senter Novem.
• Algemene begeleiding van alle HHSK projecten, de aanpassing van 7 knelpunten, en
de coördinatie tussen deze projecten.
4. Motivering voorstel
Vispasseerbaar gemaal Abraham Kroes en Snelle Sluis
Het voteren van het voorgestelde voorbereidingskrediet is noodzakelijk om nog in 2009 een
verplichting aan te gaan met een (technisch) adviesbureau voor de ondersteuning van HHSK
gedurende het project.

5. Gevolgen/consequenties
Financieel
Deze kredietaanvraag
De investeringen voor vismigratie Abraham Kroes en de Snelle Sluis en voor het algemene
projectmanagement voor het innovatieprogramma KRW zijn voorzien en opgenomen in de
jaarschijven 2009 en 2010 van het Investeringsprogramma. Per saldo wordt een netto
investeringsbedrag door HHSK beschikbaar gesteld van € 158.000,-. Dit netto
investeringsbedrag komt voor € 100.000,- euro ten laste van het investeringsprogramma
2009 en voor € 58.000,- ten laste van het investeringsprogramma 2010 uit het
Waterbeheersplan van de Beleidsbegroting 2009-2013 (onder nummer 2 implementatie
KRW).
De totale investering
Op basis van de huidige gegevens wordt momenteel uitgegaan van een totale kostenraming
(op voorontwerp detailniveau) voor het gehele project van circa € 750.000,- inclusief BTW.
Hiervan is € 462.500,- gedekt door subsidies.
Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
Personeel
Geen personele consequenties.
Juridisch/Risico’s
Het voor 2015 aanpassen van zeven kunstwerken zodat deze door vissen kunnen worden
gepasseerd is opgenomen in het Waterbeheerplan 2010-2015 van HHSK. Via Rijn West is
deze resultaatverplichting opgenomen in het Nationaal Waterplan dat aan de Europese Unie
zal worden gerapporteerd.
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Vanuit het KRW innovatieprogramma dient het project uiterlijk 31 december 2010 gereed te
zijn. Dit is een krappe planning, en vormt daardoor een risico voor het project. In
samenwerking met de subsidieverstrekker wordt onderzocht of de realisatietermijn met 6
maanden verlengd kan worden. Dit geldt voor alle zeven projecten die binnen het KRW
innovatieprogramma worden uitgevoerd.
De realisatietermijn van de subsidie van Rijkswaterstaat is circa 6 maanden later dan de
huidige realisatietermijn vanuit Senter Novem, en vormt daardoor op dit moment geen risico.
6. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren
Zowel binnen het project zelf, als voor de innovatiesubsidie KRW is er ruim aandacht voor
communicatie.
Het opstellen en uitvoeren van een beknopt communicatieplan maakt onderdeel uit van de
werkzaamheden binnen het project. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de innovatieve
aard van het project en de educatieve functie van het gemaal Abraham Kroes.
De communicatie rondom de innovatiesubsidie wordt opgepakt vanuit HHSK in nauwe
samenwerking met de overige subsidiepartners.
7. Verdere aanpak, procedure, planning
Indien het voorbereidingskrediet beschikbaar wordt gesteld zal dit jaar aan een technisch
adviesbureau de opdracht worden verleend om het project tot en met de realisatie samen
met HHSK voor te bereiden en te begeleiden.
8. Evaluatie
Voorafgaand aan de daadwerkelijke realisatie zal in uw vergadering het benodigde
uitvoeringskrediet worden aangevraagd. De inschatting is nu, dat dit in de loop van 2010 zal
zijn. Uw vergadering wordt dan tevens geïnformeerd over de voortgang.
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris-directeur,

dijkgraaf,

M.J.H. van Kuijk

mr. J.H. Oosters
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