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1. Inleiding
HHSK stelt conform het beleid samen met de inliggende gemeenten waterplannen op. In deze
plannen wordt gebiedsgericht en integraal beschouwd hoe de diverse opgaven van
hoogheemraadschap en gemeente zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen worden gerealiseerd.
Daarbij bieden de waterplannen ook een goed platform om het onderhoud en de afstemming
daarover met de gemeenten te optimaliseren.
In uw Vergadering van november 2008 hebben wij toegezegd u te zullen informeren over de
verdere totstandkoming en uitvoering van de gemeentelijke waterplannen. Met bijgaand voorstel
komen wij deze toezegging na. Om de uitvoering van diverse waterplanmaatregelen in 2010 ter
hand te kunnen nemen, verzoeken wij u een krediet daarvoor beschikbaar te stellen.

2. Voorstel
Wij stellen u voor:
- kennis te nemen van de stand van zaken opstellen en uitvoering gemeentelijke waterplannen
(zie bijlage 1);
- kennis te nemen van de waterplannen Waddinxveen-Boskoop, deelgemeente Noord
(Rotterdam), deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek (Rotterdam) en deelgemeente
Delfshaven (Rotterdam), alsmede ons besluit tot vaststelling van deze plannen (zie de
bijlagen 2a t/m d voor de samenvattingen van deze plannen);
- kennis te nemen van het overzicht van de in 2010 uit te voeren maatregelen vanuit
genoemde waterplannen en van de reeds eerder vastgestelde waterplannen deelgemeente
Prins Alexander (Rotterdam) en Zoetermeer (zie bijlage 3);
- een krediet ter grootte van in totaal € 203.000,- (inclusief BTW) beschikbaar te stellen voor
de uitvoering van deze maatregelen.

3. Achtergrondinformatie
HHSK werkt samen met de inliggende gemeenten en deelgemeenten aan in totaal 19
waterplannen. In Rotterdam en Capelle aan den IJssel worden respectievelijk per deelgemeente
en per wijk waterplannen opgesteld. Dit gezien de omvang en complexiteit van de stedelijke
watersystemen. De waterplannen omvatten het volledige grondgebied van de gemeenten, dus
zowel landelijk als stedelijk gebied. In bijlage 1 leest u meer over de voortgang van de
planvorming en uitvoering en de stand van zaken per plan. In de bijlagen 2a t/m 2d zijn de
samenvattingen van de vastgestelde waterplannen Waddinxveen-Boskoop, deelgemeente
Hillegersberg-Schiebroek, deelgemeente Noord en Delfshaven opgenomen. De waterplannen zelf
liggen voor u ter inzage op het bestuurssecretariaat. Hierin zijn ook de volledige
maatregelenpakketten met kostenraming opgenomen. In bijlage 3 zijn de in 2010 uit te voeren
waterplanmaatregelen opgenomen waaraan HHSK meebetaalt.

Ten aanzien van het vaststellen van waterplannen en het zorgdragen voor uitvoeringskrediet
geldt de volgende procedure. Het college van D&H stelt de waterplannen vast. De VV-leden
ontvangen ter kennisname een samenvatting van het waterplan (ingebracht in de
daaropvolgende VV). Een compleet exemplaar van het waterplan ligt op dat moment ter inzage
op het bestuurssecretariaat. Alleen complete waterplannen, met daarin een zowel een visie als de
uitwerking daarvan naar concrete maatregelen, inclusief kostenraming en kostenverdeelsleutel
worden ter vaststelling aangeboden.
Onder vaststelling wordt verstaan het instemmen met de inhoud van het plan, alsmede het
nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de in het plan opgenomen afspraken over
uitvoering. Dat laat onverlet dat de Verenigde Vergadering uiteindelijk dient te besluiten over
beschikbaarheid van kredieten voor het uitvoeren van de maatregelen.
Jaarlijks bereidt het college van D&H een kredietaanvraag voor t.b.v. de uitvoering van de
geplande maatregelen. Deze kredietaanvraag zal zijn gebaseerd op een onderbouwde
kostenraming. Uitgangspunt is de benodigde kredieten voor de uitvoering van de verschillende
plannen te bundelen in één kredietaanvraag. Indien noodzakelijk wordt een kredietaanvraag
tussentijds aan de VV voorgelegd.

4. Motivering voorstel
In het WBP 2010-2015 is het opstellen en uitvoeren van (deel)gemeentelijke waterplannen
benoemd als een van de te realiseren doelen. Met het vaststellen van de gemeentelijke
waterplannen geeft HHSK bestuurlijk commitment aan de bij het waterplan behorende
maatregelen, uitvoeringsplanning en financiering. De afspraken t.a.v. de financiering en
trekkerschap worden jaarlijks vastgelegd in overleg met de andere waterplanpartij(en).

5. Gevolgen/consequenties
Financieel
De voorgenomen investering van € 203.000,- (inclusief BTW) voor het jaar 2010 is als volgt
verdeeld:
- Waddinxveen-Boskoop:
€ 25.000,- Rotterdam - Hillegersberg-Schiebroek
€ 15.000,- Rotterdam - Noord
€ 55.000,- Prins Alexander
€ 87.000,- Zoetermeer
€ 21.000,Voor Delfshaven geldt dat de financiering van de twee in 2010 uit te voeren maatregelen wordt
gedekt uit andere budgetten. De haalbaarheidsstudie wordt gefinancierd uit het gevraagde
krediet voor uitvoering van het waterplan deelgemeente Noord. dit vanwege de samenhang
tussen het riool- en oppervlaktewatersysteem binnen de deelgebieden Delfshaven, Noord en
Centrum. De natuurvriendelijke oevers in de Heemraadsingel worden gedekt uit het budget voor
aanleg natuurvriendelijke oevers. In bijlage 3 is dit nader aangeduid.
In het investeringsprogramma, jaarschijf 2010, van de programmabegroting 2010 onder
programma 2 is onder “uitvoeren maatregelen stedelijk waterplannen”voldoende financiële ruimte
opgenomen voor deze kredietaanvraag.
De voorgenomen maatregelen komen niet voor subsidie in aanmerking.
Personeel
De benodigde inspanningen voor afronding van de planvorming en voor de uitvoering van de
diverse maatregelen zal met de beschikbare middelen (geld/personeel) worden gerealiseerd.
Juridisch/Risico’s
Niet van toepassing.
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6. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren
Het uitvoeren van waterplanmaatregelen heeft invloed op de omgeving. Afhankelijk van de aard
en omvang van de maatregelen, zal steeds een daarbij passend communicatietraject worden
doorlopen. Daartoe zijn/worden communicatieplannen opgesteld en zijn communicatie-adviseurs
van alle partijen betrokken bij de uitvoering. Het besluit tot vaststelling van waterplannen wordt
gepubliceerd op de gemeentelijke websites, alsmede op de website van HHSK.

7. Verdere aanpak, procedure, planning
Na het vaststellen van de waterplannen en bijbehorende uitvoeringsprogramma’s worden
uitvoeringsteams samengesteld die de maatregelen in gang moeten zetten. Afhankelijk van de
aard en omvang geldt een voorbereidingstermijn om de maatregelen en uitvoeringstermijnen
nader te concretiseren. HHSK zal dit in overleg met de betreffende gemeenten steeds afstemmen.

8. Evaluatie
Wij zullen uw vergadering regelmatig, minimaal 1 keer per jaar, van de voortgang op de hoogte
brengen middels een voortgangsrapportage. Naar verwachting zal in de loop van 2010 meer
duidelijkheid komen over benodigd aanvullend krediet. Indien dit het geval is, zal hiervoor een
aanvullende kredietaanvraag worden gedaan conform de geëigende procedure.
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris-directeur,
w.g.
M.J.H. van Kuijk

dijkgraaf,
w.g.
mr. J.H. Oosters
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