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Inleiding
Het dijktraject Noord/Molendijk gelegen tussen hmp. 197.20-219.00, in de gemeenten
Nederlek, kern Krimpen aan de Lek, en Krimpen aan den IJssel wordt over een lengte van
2.180 meter versterkt in het kader van de Deltawet 1958. Op grond van deze wet moet het
hoogheemraadschap zorgen dat de dijk hoog en sterk genoeg is en dat voldoende veiligheid
wordt geboden tegen overstromingen.
Planning
Met het deltawerk Noord/Molendijk is, na een Europese aanbesteding, in februari 2003
gestart. Het deltawerk heeft een looptijd van 4½ jaar. In het 5de jaar zal na zetting van het
nieuwe dijklichaam de weg worden voorzien van een definitieve asfaltdeklaag en zal de
eindafwerking plaatsvinden.
Uitvoeringsbegeleiding
Gezien de omvang, de te verwachten problematiek van de dijkversterking en de ervaringen
met de deltawerken Schuwacht en Lekdijk-West is externe menskracht en expertise
ingehuurd voor de uitvoeringsbegeleiding van het civieltechnische gedeelte van het werk
sinds 2002.
Financiële consequenties
De kosten voor de uitvoeringsbegeleiding voor 2006 worden geraamd op € 325.000,= incl.
BTW en zijn niet subsidiabel. De volgende kredieten zijn reeds eerder door uw vergadering
beschikbaar gesteld:
Uitvoeringsjaar 2003
€
271.731,21
Uitvoeringsjaar 2004
€
347.842,26
Uitvoeringsjaar 2005
€
275.916,58
In het investeringenprogramma algemeen nr. 6 van de meerjarenbegroting 2006-2010 is
voor de uitvoeringsbegeleiding van het Deltawerk Noord/Molendijk rekening gehouden met
een investering ten bedrage van € 325.000,=.

Het dijkversterkingwerk Noord en Molendijk valt onder de subsidieregeling in het kader van
de Deltawet. In tegenstelling tot de subsidieregeling in het kader van de Wet op de
Waterkering zijn de kosten voor uitvoeringsbegeleiding en voorbereiding van dit werk niet
subsidiabel.
Voorstel
Wij stellen u voor om ten behoeve van de uitvoeringsbegeleiding van de dijkversterking
Noord/Molendijk in de gemeenten Nederlek, kern Krimpen aan de Lek, en Krimpen aan den
IJssel een krediet beschikbaar te stellen voor 2006 van € 325.000,=.
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