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1. Inleiding/aanleiding/probleemstelling
Ten behoeve van de voortgang in de Landinrichting van de Krimpenerwaard, conform het
Veenweidepact, leggen wij u thans een tweetal kredietvoorstellen voor. Het betreft:
- een voorstel voor het beschikbaar stellen van een krediet voor de eerste voorbereidingen
ten behoeve van de realisatie van het derde hoofdgemaal conform de derde module, zoals
deze aan het eind van het vorige jaar is vastgesteld;
- een voorstel voor het beschikbaar stellen van een krediet ter compensatie van de
personele inzet bij de verdere voorbereiding en uitwerking van het Veenweidepact.
Een toelichting op de voorstellen vindt u terug in het onderdeel achtergrondinformatie
alsmede het onderdeel motivering. Gelet op de omvang van de benodigde kredieten hebben
wij gemeend beide voorstellen in één kredietvoorstel voor de uitwerking van de
Landinrichting conform het Veenweidepact te vervatten.
2. Voorstel
Wij stellen u voor:
1. een krediet groot € 40.000,- beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een
locatiestudie en het opstellen van een globaal ontwerp voor het derde hoofdgemaal in de
Krimpenerwaard;
2. een krediet groot € 60.000,- beschikbaar te stellen ter compensatie van de inzet van het
eigen personeel in de voorbereiding en uitwerking van het Veenweidepact voor de
Krimpenerwaard. Het betreft hier kosten voor uitbesteding van werkzaamheden.
3. Achtergrondinformatie
Derde hoofdgemaal in de Krimpenerwaard
In uw vergadering van november 2005 heeft u ingestemd met het ontwerpplan “Herinrichting
Krimpenerwaard Module 3” en de financiële bijdrage die van het hoogheemraadschap hierin
wordt verwacht. Voor de eerste voorbereiding van het derde hoofdgemaal in de
Krimpenerwaard is in deze module een bedrag van € 80.000,- gereserveerd. Omdat deze
maatregel een onderdeel is van het Raamplan herinrichting Krimpenerwaard komt 50% van
deze kosten voor rekening van het hoogheemraadschap en 50% voor rekening van het Rijk.
In uw vergadering van september 2006 is het rapport “Naar een nieuw watersysteem
Krimpenerwaard” vastgesteld. In dit rapport wordt een eerste aanzet gegeven tot het
ontwerp van het toekomstige watersysteem op grond van de destijds gegeven inzichten in de
herbegrenzing van de toekomstige functies in de Krimpenerwaard. In het rapport wordt

onder andere ingegaan op de locatie van een derde hoofdgemaal. Het bemalingsgebied van
dit gemaal bestaat uit de polders “Stolwijk en Berkenwoude”, “Zuidbroek”, “Middelblok”, “de
Nesse”, “Veerstalblok” en Kattendijksblok”. In het rapport wordt op basis van een aantal
algemene uitgangspunten de voorkeur uitgesproken voor de realisatie van het derde
hoofdgemaal in de nabijheid van het bestaande gemaal Verdoold in plaats van een eerder in
de Landinrichting aangenomen locatie nabij de Stolwijkersluis. Om deze keuze te verifiëren is
het gewenst een locatieonderzoek uit te voeren, waarbij tevens een globaal ontwerp tot een
beter gefundeerde kostenraming zal leiden.
Op dit moment is de landinrichtingscommissie bezig met de voorbereiding van de vierde
module. Mede met het oog op de technische staat van het huidige gemaal Verdoold hebben
wij bevorderd dat het derde hoofdgemaal in deze module wordt opgenomen. Als voorwaarde
voor het opnemen van werken in een module geldt dat deze binnen de uitvoeringsperiode
van die module (te weten 4 jaar) gerealiseerd kan worden. Daarom is het gewenst op korte
termijn aan te vangen met de voorbereiding van de bouw van het derde hoofdgemaal.
Compensatie personele inzet
Het afgelopen jaar hebben de werkzaamheden volgend uit het Veenweidepact veel
inspanning gevergd van het eigen personeel. Naast het rapport over het nieuwe
watersysteem in de Krimpenerwaard was deze inspanning vooral ook nodig voor het opstellen
van de waterkansenkaart en de toekomstige herbegrenzing van functies. De complexheid van
de materie alsook de vertraging in onder andere de besluitvorming rond de herbegrenzing
heeft ertoe geleid dat de geboden inspanning de geplande inspanning ruimschoots heeft
overschreden. Het betreft hier overigens de werkzaamheden die door eigen medewerkers
moeten worden uitgevoerd vanwege de gewenste gebieds- en materiekennis Dit heeft ertoe
geleid dat op een aantal meer structurele werkzaamheden, zoals de actualisatie van
peilbesluiten in het gehele gebied evenals het digitaliseren van de legger watergangen
achterstand is ontstaan. Momenteel heeft dit nog niet tot een ontoelaatbare situatie geleid.
Echter als gevolg van de nog verder te leveren (extra) inspanning voor een aantal cruciale
producten voor de verdere uitwerking van het Veenweidepact, zoals een peilenplan, de
peilbesluiten voor de Krimpenerwaard en het opstellen van beleid rond de isolatie van kernen
en lintbebouwingen, dreigt zonder compenserende maatregelen een dergelijke situatie wel te
ontstaan. Dit is de reden dat wij uw vergadering verzoeken een krediet beschikbaar te stellen
om waar nodig extra personeel in te huren om een aantal van de structurele werkzaamheden
uit te voeren, dan wel delen van deze werkzaamheden tijdelijk elders te beleggen.
4. Motivering voorstel
Derde hoofdgemaal
Na het realiseren van het 3e hoofdgemaal wordt een belangrijk onderdeel van het
toekomstige watersysteem van de Krimperwaard afgerond. Het huidige gemaal Verdoold,
waarvan de technische staat slecht is, kan vervolgens geamoveerd worden. Mede door deze
stappen ontstaat een robuust watersysteem en zal het risico van wateroverlast als gevolg van
langdurige en extreme neerslag in de Krimpenerwaard flink afnemen.
Compensatie personele inzet
Voor een evenwichtig waterstaatkundig beheer zijn actuele peilbesluiten en (liefst
gedigitaliseerde) leggers onmisbaar. Het betreft hier structureel werk dat door eigen
personeel wordt uitgevoerd. De werkzaamheden rond de uitwerking en invoering van het
Veenweidepact vragen een gedegen gebieds- en systeemkennis, welke feitelijk slechts door
hetzelfde personeel wordt geboden. Om dit personeel optimaal te kunnen inzetten voor de
werkzaamheden rond het Veenweidepact dienen de structurele werkzaamheden, zij het
tijdelijk, elders (extern) te worden belegd.
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5. Gevolgen/consequenties
Financieel
Derde hoofdgemaal
De totale omvang van de investeringskosten voor het realiseren van het 3e hoofdgemaal is
momenteel nog onzeker en onder andere afhankelijk van de exacte definitieve locatie van het
gemaal. Na het bepalen van de definitieve locatie kan een globaal ontwerp worden gemaakt.
Na dit globale ontwerp kunnen de totale investeringskosten worden geraamd en kan een
inschatting gemaakt worden van alle noodzakelijke (voorbereidende) werkzaamheden die
moeten worden opgestart. Het voorstel voor het ter beschikking stellen van de totale
voorbereidingskosten wordt naar verwachting in de loop van 2007 gedaan.
In de beleidsbegroting 2007 is in het investeringsprogramma 2007-2011 bij het
Waterbeheersplan onder nummer 21 “Veenweidepact Krimpenerwaard. Uitvoering projecten
HHSK” rekening gehouden met deze investering.
Omdat deze maatregelen een onderdeel zijn van het Raamplan herinrichting Krimpenerwaard
komt 50% van de kosten voor rekening van het hoogheemraadschap en 50% voor rekening
van het Rijk.
Compensatie personele inzet
De desbetreffende kosten zijn een gevolg van het Veenweidepact in de Krimpenerwaard, en
kunnen als proceskosten worden aangemerkt. In de ramingen voor de realisatie van het
nieuwe watersysteem als gevolg van de Landinrichting/Veenweidepact (waterbeheerspan
nummer 21) is rekening gehouden met proceskosten, doch niet de kosten van compensatie
van de eigen personele inzet. Gelet op de omvang van het benodigde krediet en de nauwe
samenhang met de verdere ontwikkelingen in de Krimpenerwaard stellen wij u desondanks
voor om dit krediet ten laste te brengen van het onderdeel 21 “Veenweidepact
Krimpenerwaard. Uitvoering projecten KKSK”. In tegenstelling tot het derde hoofdgemaal
zullen deze kosten geheel door het hoogheemraadschap moeten worden gedragen en niet in
rekening kunnen worden gebracht bij het Rijk.
Personeel
Derde Hoofdgemaal.
Het locatieonderzoek zowel als het globale ontwerp van het derde hoofdgemaal zal worden
uitbesteed aan een daartoe deskundig adviesbureau. De beperkte kosten van begeleiding
van dit bureau door eigen personeel (projectleiding) zijn in het krediet begrepen.
Compensatie personeel
Verwezen wordt naar de achtergrondinformatie en de motivering.
Juridisch
Geen juridische consequenties.
6. Communicatie en wijze van publiceren
Door de afdeling Communicatie wordt voor deze werken in overleg met de projectleider een
communicatieplan opgesteld. Voorts wordt de communicatie rond de invoering en uitwerking
van het Veenweidepact gezamenlijk met de betrokken gemeente en onder regie van de
provincie verzorgd
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7. Verdere aanpak, procedure, tijd/planning
Na het beschikbaar stellen van het krediet wordt een aanvang gemaakt met de definitieve
locatiestudie en het maken van een globaal ontwerp. In de loop van 2007 zal duidelijk
worden welke werkzaamheden gedurende de voorbereiding dienen te worden uitgevoerd. In
de loop van 2007 zal hiervoor een krediet worden aangevraagd. Met de huidige inzichten zal
vervolgens in de loop van 2008 een krediet worden aangevraagd voor de uitvoering. Na het
beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet zal worden gestart met de uitvoering.
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris,

dijkgraaf,

mr. I.C.M. Baltus

mr. J.H. Oosters
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