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1: Overzichtskaart projecten
Aanvraag kredieten voor investeringen programma NBW/Wateropgave 2015

1. Inleiding
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) draagt zorg voor de
inrichting en het beheer van het oppervlaktewater, grondwater en vaarwegen in het
beheersgebied. Binnen oppervlaktewater zijn drie subthema’s te onderscheiden:
waterkwantiteit, zoetwatervoorziening en wateraanvoer, waterkwaliteit. Hierbij wordt
uitgegaan van landelijke programma’s waaraan HHSK uitvoering geeft, zoals het Nationaal
Bestuursakkoord Water en Kaderrichtlijn Water.
In het Waterbeheerplan 2010-2015 heeft u de ambitie uitgesproken om een robuust en
veerkrachtig oppervlaktewatersysteem te realiseren met (ten minste) behoud van huidige
waterkwaliteit. Vanuit deze ambitie heeft u als doel gesteld dat in 2015 voldoet het gebied
van HHSK aan de NBW-normen (met uitzondering van het centrum van Rotterdam) en dat
ook de overige maatregelen uit de Wateropgave 2015 zijn uitgevoerd.
Met dit voorstel vragen wij u kredieten beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering
van het maatregelenprogramma NBW/Wateropgave 2015.
2. Voorstel
Wij stellen u voor de volgende kredieten beschikbaar te stellen:
1. Een krediet van € 150.000 voor programmamanagement NBW/Wateropgave 2015.
2. Een aanvangskrediet van € 150.000 voor het opstarten van de projecten gemaal
Noordsingel en gemaal Boezemsingel
3. Een aanvangskrediet van € 50.000 voor het opstarten van het project Verbreden
Zevenhuizer Dwarstocht
4. Een aanvangskrediet van € 50.000 voor het opstarten van het project Waterberging
Zuidplaspolder
5. Een aanvangskrediet van € 50.000 voor het opstarten van het project Verbreden 1e
Tocht Polder Bleiswijk.
3. Achtergrondinformatie
Ad 1. Programmamanagement NBW/Wateropgave 2015
Het gevraagde krediet wordt ingezet als dekking voor de personele kosten voor
programmamanagement en voor projectoverstijgende kosten.
Programmamanagement is gericht op een doelgerichte en doelmatige uitvoering van de
maatregelen c.q. projecten, voor sturing op samenhang tussen maatregelen en ruimtelijke
ontwikkelingen (coördinatie) en voor de beheersing van factoren en actoren die van invloed
(kunnen) zijn op het programma NBW/Wateropgave 2015. Deze taken worden uitgevoerd
door de programmamanager met beperkte ondersteuning van andere medewerkers. De

personele kosten en advieskosten voor het programmamanagement NBW/Wateropgave 2015
in het jaar 2010 zijn geraamd op € 150.000
Ad 2. Projecten gemaal Noordsingel en Boezemsingel
In het Waterplan 2 Rotterdam is ten behoeve van de Wateropgave 2015 voor het stedelijk
gebied van Rotterdam (NBW-maatregelen cluster 7 – Rotterdam Centraal) gekozen voor het
uitvoeren van maatregelen ter vergroting van de waterbergingscapaciteit en de
afvoercapaciteit. Om de afvoercapaciteit te vergroten, wordt een viertal gemalen uitgebreid:
gemaal Westersingel, tijdelijk gemaal Stadhoudersweg (te verplaatsen naar Abraham van
Stolkweg), gemaal Noordsingel en gemaal Boezemsingel. Zie bijlage 1 voor de locaties van
deze maatregelen. Deze maatregelen dragen bij aan de verbetering van zowel de
waterkwantiteit als waterkwaliteit. De kosten zijn gedekt door het meerjareninvesteringsplan
Wateropgave 2015.
Gemaal Westersingel wordt uitgebreid van 1 naar 5 m3/min. Deze uitbreiding wordt in 2010
gerealiseerd. Deze maatregel maakt deel uit van het deelgemeentelijk waterplan Rotterdam
Centrum. Over de uitvoering van dit project hebben wij u een mededeling gedaan in uw
vergadering van 25 november 2009.
Het nieuw te stichten gemaal Abraham van Stolkweg ter vervanging van het tijdelijke gemaal
Stadhoudersweg krijgt een capaciteit van 10 m3/min. Deze maatregel is opgenomen in het
deelgemeentelijk waterplan Rotterdam Noord. Voor dit project heeft u reeds aanvangskrediet
beschikbaar gesteld. Dit project bevindt zich nog in de initiatiefase.
Het gemaal Noordsingel wordt uitgebreid van 1,3 naar 5 m3/min. Deze maatregel is
opgenomen in het deelgemeentelijk waterplan Rotterdam Noord.
Het gemaal Boezemsingel wordt uitgebreid naar een op basis van een verkenning nader te
bepalen capaciteit. Deze maatregel is opgenomen in het deelgemeentelijk waterplan
Kralingen/Crooswijk.
Het gevraagde krediet van € 150.000 wordt ingezet om de projecten gemaal Noordsingel en
gemaal Boezemsingel op te starten: definiëring van het programma van eisen, opstellen van
de opdrachten en de projectcontracten voor beide projecten, inclusief planning en
investeringskostenraming. Het krediet is bedoeld als dekking voor personele kosten en
advieskosten (studie).
Ad 3. Project verbreden Zevenhuizer Dwarstocht
De verbreding van de Zevenhuizer Dwarstocht is een maatregel uit het programma
NBW/Wateropgave 2015 (NBW-maatregel 4.4, cluster Zuidplaspolder). Zie bijlage 1 voor de
locatie van deze maatregel. De opgave is om 2 hectare extra waterberging te realiseren en
de afvoercapaciteit van de watergang te vergroten.
Het gevraagde krediet van € 50.000 wordt ingezet om het project op te starten: definiëring
van het programma van eisen, opstellen van de opdrachten en de projectcontracten voor
beide projecten, inclusief planning en investeringskostenraming. Het krediet is bedoeld als
dekking voor personele kosten en eventuele advieskosten.
Ad 4. Project Waterberging Zuidplaspolder
Het realiseren van waterberging in de Zuidplaspolder (in peilgebied f005) is een maatregel uit
het programma NBW/Wateropgave 2015 (NBW-maatregel 4.6, cluster Zuidplaspolder). Zie
bijlage 1 voor de locatie van deze maatregel. De opgave is om 15 hectare extra waterberging
te realiseren. Deze wateropgave is door het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard (HHSK) ingebracht in de geplande integrale gebiedsontwikkeling van de
Zuidplaspolder. Om de realisatie in 2015 zeker te stellen nemen we het initiatief om dit
project op te starten.
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Het gevraagde krediet van € 50.000 wordt ingezet om het project op te starten: definiëring
van het programma van eisen, opstellen van de opdrachten en de projectcontracten voor
beide projecten, inclusief planning en investeringskostenraming. Het krediet is bedoeld als
dekking voor personele kosten en eventuele advieskosten.
Ad 5. Project verbreden 1e Tocht Polder Bleiswijk
De verbreding van de 1e Tocht in de Polder Bleiswijk is een maatregel uit het programma
NBW/Wateropgave 2015 (Structuur-pakket categorie 2, maatregel 2.7, cluster Bleiswijk
Noord). Zie bijlage 1 voor de locatie van deze maatregel. De opgave is om de
afvoercapaciteit van de watergang te vergroten.
Het gevraagde krediet van € 50.000 wordt ingezet om het project op te starten: definiëring
van het programma van eisen, opstellen van de opdrachten en de projectcontracten voor
beide projecten, inclusief planning en investeringskostenraming. Het krediet is bedoeld als
dekking voor personele kosten en eventuele advieskosten.
4. Motivering voorstel
De gevraagde investering van in totaal € 450.000 is nodig in het kader van de uitvoering van
het maatregelenprogramma NBW/ Wateropgave 2015, als onderdeel van het
Waterbeheerplan 2010-2015, en waarvoor in de planperiode 2010-2015 een investering
gepland is van circa € 35 miljoen. Met het opstarten van de onder beslispunten 2 t/m 5
genoemde projecten liggen we op koers om het maatregelenprogramma NBW/Wateropgave
2015 in de planperiode 2010-2015 uitgevoerd te hebben.
5. Gevolgen/consequenties
Financieel
Het totaal van de onder beslispunten 1 t/m 5 gevraagde investering bedraagt € 450.000. Dit
bedrag zal ten laste komen van het investeringsplan Wateropgave 2015, jaarschijf 2010.
De gevraagde investeringen zijn conform de Programmabegroting 2010,
Investeringsprogramma 2.
Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
Personeel
Dit voorstel heeft geen personele consequenties.
Juridisch/Risico’s
Dit voorstel heeft geen juridische consequenties of risico’s.
6. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren
In de opstartfase van de projecten wordt een communicatieplan opgesteld. De afdeling
Communicatie adviseert hierin.
De projecten gemaal Noordsingel, gemaal Boezemsingel en gemaal Stadhoudersweg worden
in nauw overleg met de gemeente Rotterdam voorbereid en uitgevoerd.
Voor de projecten in de Zuidplaspolder (Verbreden Zevenhuizer Dwarstocht en Waterberging
Zuidplaspolder) geldt dat in de initiatief- en definitiefase met de betrokken overheden zal
worden afgestemd over de inbedding van de projecten in organisatie en proces van de
gebiedsontwikkeling van de Zuidplaspolder. De programmamanager en projectleider nemen
hiervoor het initiatief.
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7. Verdere aanpak, procedure, planning
De onder beslispunten 2 t/m 5 genoemde projecten worden na beschikbaarstelling van de
aanvangskredieten opgestart in de 2e helft van 2010. De verwachting is dat in de eerste helft
van 2011 voorbereidingskredieten voor deze projecten kunnen worden aangevraagd. Bij de
aanvraag van voorbereidingskredieten bieden wij u inzicht in de raming van
investeringskosten van de afzonderlijke projecten inclusief mogelijkheden voor subsidies
en/of bijdragen door derden.
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris-directeur,
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