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Voor u ligt de voortgangsrapportage ingevolge de Waterbeheersplannen die gelden voor
het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Zoals in de inleiding van
de voortgangsrapportage is aangegeven bemoeilijkt de situatie van verschillende
waterbeheersplannen voor het beheersgebied de jaarlijkse cyclus van programme ring en
rapportage. Toch is in deze voortgangsrapportage getracht een zo compleet mogelijk
beeld te geven over de voortgang die voor de verschillende onderwerpen het afgelopen
jaar in de beide voormalige beheersgebieden is geboekt. Ook wordt in de inleiding het
effect van fusie op de continuïteit van verschillende onderwerpen kwalitatief belicht. Voor
de inhoud van de voortgangsrapportage verwijzen wij uw vergadering naar deze
rapportage en merken volledigheidshalve op dat een rapportage op maatregelenniveau
van het waterbeheersplan voor het voormalige gebied van Schieland voor u ter inzage is
gelegd op het bestuurssecretariaat.
Op weg naar een nieuw integraal waterbeheersplan
In verband met de gewenste stroomlijning van de jaarlijkse programmerings- en
rapportage cyclus rond de waterbeheersplannen achten wij het thans opportuun om met
uw vergadering van gedachten te wisselen over de weg naar een nieuw integraal
waterbeheersplan voor ons hoogheemraadschap.
De geldigheid van het waterbeheersplan voor het voormalig beheersgebied van
Schieland vervalt formeel in november 2006. Dit plan werd in 2003 partieel herzien,
waarvoor conform de provinciale verordening geldt dat een verdere verlenging van dit
plan niet mogelijk is. Het integrale waterbeheersplan voor het voormalig beheersgebied
van de Krimpenerwaard, dat eveneens een herziening is van de voorgaande, vervalt aan
het eind van 2007, waarna conform de provinciale verordening evenmin verlenging meer
mogelijk is.
In de eerste plaats staat vast staat dat ten behoeve van het stroomgebiedsbeheersplan
Rijn-West ingevolge de Europese Kaderrichtlijn (ter inzage in 2009, in werking per 2010)
in 2008 de direct betrokken overheden (provincie en waterschappen) de concept
beleidsplannen gericht op de realisatie van de doelen ingevolge de kaderrichtlijn dienen
vast te stellen. Deze beleidsplannen fungeren als bouwstenen van het genoemde
stroomgebiedsbeheersplan. Gaandeweg zal het rijk de planvorming aan de hand van
zogenaamde kadernota’s of zogenaamde december nota’s sturen, en daarmee een
overeenkomstige structuur in de diverse plannen op verschillend niveau kunnen
bereiken. Zo zal de kadernota, die aan het eind van 2005 wordt uitgebracht, ingaan op
de vereiste analyse, en de kadernota die in de loop van 2006 zal worden uitgebracht
ingaan op de definitie van oplossingen. Feitelijk ontstaat de komende jaren een iteratief
proces naar het opstellen van de beleidsplannen die ten behoeve van de KRW in 2008
moet zijn opgesteld.

Op de tweede plaats heeft Provinciale Staten besloten om in 2006 het thans geldende
beleidsplan Milieu en Water te vervangen door een nieuw beleidsplan Groen, Water en
Milieu. Deze planvorming is voorafgegaan door een inmiddels vastgestelde
Contourennota, welke heeft gediend als opmaat voor de Beleidsnota Water. De
Beleidsnota tezamen met onze schriftelijke reactie hierop is als bijlage bij deze
voortgangsrapportage gevoegd. Feitelijk zal eerst in de loop van dit jaar duidelijkheid
bestaan over de inhoud van dit in 2006 vast te stellen provinciale Beleidsplan.
Voorts merken wij in dit verband nog op dat met het opstellen van een integraal
waterbeheersplan in eigen beheer inclusief de bestuurlijke behandeling ten minste 1,5
jaar gemoeid zal zijn. In het geval geopteerd wordt voor een procedure via een
zogenaamde open planproces, waarin tijdens het opstellen extra aandacht uitgaat naar
participatie van gemeenten, burgers, belangengroepen en standorganisaties, moet
rekening worden gehouden met termijn van twee jaren. Dit betekent feitelijk dat in het
geval per 2007 een nieuw waterbeheersplan moet zijn opgesteld, de organisatie zonder
open planproces in het derde kwartaal van dit jaar met de voorbereidingen dient aan te
vangen.
Wij zijn van oordeel dat de inhoud van de thans vigerende waterbeheersplannen
voldoende houdbaar is voor verlenging van de geldigheidsduur tot en met het moment
waarop het waterbeheersplan conform de KRW wordt vastgesteld (november 2008). Dit
betekent een maximale verlenging van het plan voor het beheersgebied van Schieland
met twee jaren (halve planperiode) en voor het integrale waterbeheersplan voor de
Krimpenerwaard een maximale verlenging met één jaar. Echter een dergelijke verlenging
zou volgens de geldende provinciale verordening op de waterhuishouding formeel niet
mogelijk zijn. Bij het vaststellen van de Kaderrichtlijn wordt tevens een wijziging van de
Wet op de waterhuishouding doorgevoerd. Bij deze wijziging zal een nieuw artikel de
mogelijkheid bieden om in het traject van planvorming ingevolge de KRW de tussentijdse
herziening of vernieuwing van rijks- en provinciale plannen uit te stellen. Het zou
wenselijk zijn te onderzoeken of er van provincie zijde een dergelijke regeling voor
verlenging te realiseren is.
Uitstel van de planvorming leidt echter tot voortzetting van de huidige situatie die zowel
bestuurlijk als ambtelijk het overzicht vertroebelt. Hier zou enige integratie op de kortere
termijn oplossing kunnen bieden. Wij denken daarbij aan een verbindend document dat
tussen de beheersplannen van de beide beheersgebieden wordt gepositioneerd. In dit
document zullen de belangrijkste ontwikkelingen worden geresumeerd en de geplande
maatregelen voor de beide beheersgebieden worden geïntegreerd. Een dergelijk
document, dat feitelijk slechts de reeds beschreven beleidsvoornemens resumeert kan
nog voor het eind van het jaar, bij de behandeling van de begroting in november aan uw
vergadering worden voorgelegd. Een dergelijke korte integratieslag heeft slechts zin
indien van uitstel van het opstellen van een nieuw waterbeheersplan sprake kan zijn. In
het geval geen uitstel wordt verleend, zal alle energie moeten worden gestoken in het
opstellen van het nieuwe waterbeheersplan. Wij stellen voor om in de komende maanden
in overleg met de provincie de mogelijkheden van uitstel van het opstellen van een
waterbeheersplan nader te onderzoeken. In uw vergadering van september zullen wij op
grond van onze bevindingen tot definitieve besluitvorming willen komen. Vooralsnog
hopen wij dat uw vergadering kan instemmen met onze inzet ter zaken.
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Voorstel:
Wij stellen uw vergadering voor:
1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage waterbeheersplan;
2. In te stemmen met de door ons geschetste lijn in het opstellen van een nieuw
waterbeheersplan, te weten
a. te onderzoeken of verlenging van de geldigheidsduur van het WBP
mogelijk is tot en met 2008 en een verbindend document vast te stellen in
2005
b. indien verlenging van de geldigheidsduur niet mogelijk is, in 2005 te
starten met de voorbereiding van een WBP 2007-2010.
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris,

waarnemend dijkgraaf,

mr. I.C.M. Baltus

drs. J.H.M. Kienhuis
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