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Vaststelling plan tot verbreding Derde en Vierde Tocht in de Zuidplaspolder.

1. Inleiding
In dit voorstel wordt u gevraagd het plan tot de verbreding van de Derde en Vierde Tocht in
de Zuidplaspolder vast te stellen. De verbreding van beide tochten is onderdeel van het totale
pakket aan maatregelen ter vermindering van de wateroverlast in de Zuidplaspolder. Door
verbreding van watergangen Derde en Vierde Tocht wordt extra afvoer- en bergingscapaciteit
gerealiseerd.
De Verbreding Derde en Vierde Tocht maakt deel uit van de “Wateropgave 2015” en behoren
tot het structuurpakket categorie 2 (nu of nooit – pakket) voor cluster 4 Zuidplaspolder, één
en ander conform de rapportage “Wateropgave volgens het NBW en herijking programma Peil
2010 in het beheersgebied Schieland” die uw vergadering op 27 september 2006 heeft
vastgesteld.
2. Voorstel
Wij stellen u voor:
• het plan tot verbreding van de Derde en Vierde Tocht in de Zuidplaspolder vast te stellen;
• de bevoegdheid tot het toepassen van de duldplicht als bedoeld in artikel 12 van de
Waterstaatswet 1900 aan ons over te dragen, overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.
3. Achtergrondinformatie
De wateropgave 2015 (voorheen Peil 2010) bevat een maatregelenpakket om de capaciteit
van het watersysteem te vergroten om de overlast in de toekomst te kunnen beperken. Eén
van de maatregelen om het watersysteem in de Zuidplaspolder te verbeteren is het creëren
van extra afvoer- en bergingscapaciteit. Dit is te realiseren door het verbreden van de
hoofdwatergang tussen de Rijksweg A12 (4e Tocht) en het gemaal Abraham Kroes in
Moordrecht. Ten zuiden van de spoorlijn Gouda-Rotterdam worden beide Tochten met elkaar
verbonden. In bijgevoegd plan wordt de extra afvoer- en bergingscapaciteit gerealiseerd door
een verbreding van de beide tochten tot 20 meter op de waterlijn (winterpeil) en aanleg van
flauwere taluds (variërend van 1:3 tot 1:5).
Door verbreding van de 3e en 4e Tocht neemt het bergend vermogen toe in de Zuidplaspolder
toe. De flexibiliteit en de betrouwbaarheid van het watersysteem zal aanzienlijk verbeterd
worden als deze maatregel wordt uitgevoerd in combinatie met de realisatie van de Noordzuid verbinding onder de Rijksweg A12 in de Zuidplaspolder. Deze verbinding komt in een
later stadium in de Verenigde Vergadering aan de orde.
Na realisering van de Noord-zuid verbinding kan het water door de duiker twee kanten op
stromen. Daardoor heeft de bedrijfsvoerder meer mogelijkheden om problemen met

wateroverlast in één of beide peilgebieden op te lossen doordat gebruik gemaakt kan worden
van het vergroot bergend vermogen in het zuidelijk peilgebied. Dit waterbergend vermogen
wordt , naast verbreding van de 3e en 4e Tocht, nog verder vergroot door realisatie van het
project 4.4, d.w.z. de verbreding van de Zevenhuizerdwarstocht.
Voor een uitgebreide toelichting op de probleemstelling en de uiteindelijke ontwerpkeuze
verwijs ik u naar bijgevoegd plan.
4. Motivering voorstel
De verbreding van de Derde en Vierde Tocht in de Zuidplaspolder levert een bijdrage aan het
voldoen van het watersysteem aan de landelijke normen ter voorkoming van wateroverlast.
5. Gevolgen/consequenties
Financieel
De totale kosten voor de uitvoering van het plan worden geraamd op een bedrag van
€ 4.100.000,-. Voor de uitvoering van het plan zijn in 2003 door uw vergadering twee
kredieten beschikbaar gesteld tot een bedrag van totaal € 2.896.000,-. Hiervan resteert nog
een bedrag van € 2.630.000,-. Momenteel worden de mogelijkheden voor subsidiëring van
het plan onderzocht. Na afronding van dit onderzoek en het maken van het bestek wordt in
de loop van dit jaar een aanvullend krediet bij uw vergadering gevraagd.
Personeel
Geen personele consequenties.
Juridisch
Voor de realisatie van de verbreding van de tochten zijn gronden benodigd, die eigendom zijn
van derden. Het plan voorziet in de aankoop van de benodigde gronden. In eerste instantie
wordt in goed onderling overleg met de eigenaar getracht de benodigde gronden aan te
kopen. Levert dit geen resultaat op dan voorziet het plan in een procedure tot ontneming van
de benodigde gronden. Dit is onteigening of het opleggen van een duldplicht. Is voor de
uitvoering van de werkzaamheden minder dan vijf procent van de oppervlakte van het
kadastrale perceel benodigd dan wordt de ontneming gerealiseerd via toepassing van het
instrumentarium (duldplicht) in de Waterstaatswet 1900. Is meer dan vijf procent van het
oppervlakte van het kadastrale perceel benodigd dan vindt ontneming plaats via toepassing
van het instrumentarium in de Onteigeningswet. In beide gevallen wordt een
schadevergoeding toegekend.
Uw bevoegdheid tot het kopen van gronden hebt u op 3 januari 2005 aan ons overgedragen.
Om de realisatie van de verbreding van de beide tochten adequaat ter hand te kunnen
nemen ligt het eveneens voor de hand, dat u uw bevoegdheid tot het toepassen van de
duldplicht aan ons overdraagt.
6. Communicatie en wijze van publiceren
Het plan tot verbreding van de Derde en Vierde Tocht in de Zuidplaspolder heeft in de
periode 18 december 2006 tot en met 26 januari 2007 ter visie gelegen op de kantoren van
het hoogheemraadschap en de gemeenten Moordrecht en Zevenhuizen-Moerkapelle.
Eveneens is op 10 januari 2007 in Moordrecht een inloopavond georganiseerd. Een negental
personen c.q. instanties heeft één of meerdere zienswijzen op het plan naar voren gebracht.
De zienswijzen zijn kort samengevat weergegeven met onze reactie daarop in bijgevoegde
nota van beantwoording.
Voor de verbreding van de Derde en Vierde Tocht is een communicatieplan opgesteld. Dit
plan voorziet in consultatie van de streek op vastgestelde momenten in het project. Het
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betreft zowel voorlichting over het plan zelf als mogelijke procedures met betrekking tot
onteigening en duldplicht.
7. Verdere aanpak, procedure, tijd/planning
Na vaststelling van het plan door uw vergadering wordt gestart met de aankoop van de
benodigde gronden. Daarnaast staat de mogelijkheid van administratief beroep open voor
belangenhebbenden bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en uiteindelijk
beroep en hoger beroep bij de rechtbank respectievelijk de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State. Na het onherroepelijk worden van het plan kan het gerealiseerd worden.
8. Evaluatie
Gedurende de realisering van de werken wordt op gezette tijden getoetst of de werken aan
de volgende aspecten van projectbeheersing voldoen: kosten, planning en risico’s. Na afloop
van de werken volgt een algehele evaluatie.
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
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