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Samen naar goed water in de Krimpenerwaard
“Samen naar goed water in de Krimpenerwaard” is een samenwerkingsverband dat ontstaan is
naar aanleiding van het succesvolle project “Samen naar schoon water in peilgebied
Bergambacht”. Dit laatste project is afgesloten in 2001. Tijdens het afsluitende symposium
hebben 9 betrokken partijen een intentieverklaring ondertekend om te komen tot “Samen naar
goed water in de Krimpenerwaard”.
Kenmerkend voor de samenwerking tot nu toe is dat het niet iets is van één partij maar van
alle deelnemers. “Samen naar goed water in de Krimpenerwaard” is dus niet van het
hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap levert echter wel een belangrijke bijdrage. Het
hoogheemraadschap heeft immers ook veel baat bij de samenwerking. Doelstellingen (onder
andere vanuit de Kaderrichtlijn Water) worden steeds meer gericht op ecologie. Voor deze
doelstellingen zijn met name inrichting, beheer en onderhoud van watergangen van groot
belang. Omdat het grootste deel van de watergangen in de Krimpenerwaard onderhouden
wordt door verschillende terreinbeheerders, waaronder bijvoorbeeld de landbouw, de
gemeenten en het Zuid-Hollands Landschap, is samenwerking noodzakelijk om deze
doelstellingen te kunnen verwezenlijken.
Inmiddels hebben zich nog enkele partijen
bestaat deze uit de volgden partijen:
• Gemeente Bergambacht
• Gemeente Ouderkerk
• Gemeente Schoonhoven
• Gemeente Vlist
• Stichting Weidehof
• Stichting Zuid-Hollands Landschap
• Westelijke Land- en
Tuinbouworganisatie
• Hydron Zuid-Holland

aangesloten bij het samenwerkingsverband en
• Natuur- en Vogelwerkgroep “de
Krimpenerwaard
• Vereniging Duurzame Waterhuishouding en
Landbouw Krimpenerwaard
• Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard
• Landinrichtingscommissie Krimpenerwaard
• Natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard

Eén van de succesfactoren van het project Samen naar schoon water in peilgebied
Bergambacht was het resultaatgericht werken. Maatregelen werden helder geformuleerd en
relaties met de doelstellingen inzichtelijk gemaakt, waardoor nut en noodzaak door iedereen
werd ingezien.
In 2003 en 2004 is gewerkt aan de 1ste fase van “Samen naar goed water in de
Krimpenerwaard”. Betrokken partijen hebben hiertoe voor deze fase per jaar bijdragen
toegezegd. Door de hoge ambitie en de fusieperikelen is het niet gelukt om eind 2004 het plan

van aanpak voor het vervolg af te ronden. Hierdoor was het niet mogelijk om op basis van dat
plan van aanpak bijdragen aan betrokken partijen te vragen voor het vervolg. Om echter niet
een jaar stil te liggen heeft de stuurgroep besloten om voor 2005 uit te gaan van een bijdrage
gelijk aan de bijdrage van 2004 (bijdrage van het hoogheemraadschap en het zuiveringsschap
voor 2004 was €127.350,- ). Hieruit kunnen maatregelen worden gefinancierd die aangemerkt
kunnen worden als "altijd nuttig". Bovendien kunnen hieruit voorbereidende activiteiten
worden gefinancierd om per 2006 concreet met een aantal projecten aan de slag te gaan.
Inmiddels is er echter een jaarprogramma 2005. Dit jaarprogramma sluit op een bedrag van
circa € 56.000,- (is bijgevoegd). Deze activiteiten hebben met name betrekking op de aanleg
van natuurvriendelijke oevers, voorlichting over natuurvriendelijk onderhoud van waterlopen
aan agrariërs en communicatieve activiteiten. Hiernaast worden in 2005 nog enkele activiteiten
uitgevoerd vanuit het programma en het budget voor 2004. Naast het de kosten voor het
activiteitenprogramma moet ook nog rekening gehouden worden met organisatiekosten, het
drukken van het plan van aanpak voor het vervolg in een aansprekende vorm en 10%
onvoorzien.
Financiële, subsidie en overige consequenties
Financieel
De totale begroting voor Samen naar goed water in de Krimpenerwaard bedraagt voor het jaar
2005 € 87.000,-. Uitgaande van de kostenverdeling van de 1ste fase wordt de bijdrage van het
hoogheemraadschap afgerond € 77.000,-.
Activiteitenprogramma 2005
Organisatiekosten
Drukken PvA
Onvoorzien (10%)

€ 56.000,€ 13.000,€ 10.000,€ 8.000,-

Totaal
Bijdrage Hhsk

€ 87.000,€ 77.000,-

In de beleidsbegroting 2005 is voor "Samen naar goed water in de Krimpenerwaard'' een PMpost opgenomen in het investeringsplan (p.102 no. 16/17). In de doorlichting is de post
Samen naar goed in de Krimpenerwaard samengevoegd met Gebiedsgerichtplan landelijk
gebied Krimpenerwaard. Wij stellen u daarom voor om voor het uitvoeringsjaar 2005 een
krediet van € 77.000,- te voteren, ten laste van de geraamde investering Gebiedsgerichtplan
landelijk gebied Krimpenerwaard.
Via het samenwerkingsverband is er een grote kans dat gebruik gemaakt kan worden van
subsidies, zoals de SGB, de Kwaliteitsimpuls Groene Hart e.d.
Procedure
Op dit moment is nog geen vastgesteld plan van aanpak voor de vervolgfase van dit project
beschikbaar, zodat nog geen meerjarige raming kan worden gemaakt van de benodigde
investeringen. Volgens planning zal dit plan van aanpak na de zomer worden aangeboden,
zodat in de verenigde vergadering van november dit in een meerjarig perspectief kan worden
geplaatst.
Communicatie
Het hoogheemraadschap kan zich via het samenwerkingsverband prima etaleren. Via het
samenwerkingsverband kan inhoud gegeven worden aan de ambitie om de taken open en
transparant uit te voeren en nauw samen te werken met medeoverheden en maatschappelijke
organisaties.
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Voorstel
Beschikbaar stellen van een krediet van € 77.000,- voor het samenwerkingsverband “Samen
naar goed water in de Krimpenerwaard”.
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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