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Stand van zaken: globale verkenning en Zomernota
In juni jl. heeft u de rapportage van de zgn. Globale verkenning voor het gebied van het
hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ontvangen. Deze globale
verkenning is een stap in het implementatietraject van de Europese Kaderrichtlijn water
(KRW). De verkenning geeft een beeld van de bandbreedte van mogelijke maatregelen, de
waterkwaliteitsverbetering die bereikbaar zou zijn en de daarmee gemoeide kosten. De
globale verkenning is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de betrokken overheden
(vooral de gemeenten) en met belangenbehartigers binnen het gebied. Voor de uitkomsten
van de globale verkenning verwijzen wij naar het desbetreffende stuk en de destijds
meegezonden rapportage.
De rapportage van HHSK heeft samen met de globale verkenning van de zeven andere
waterschappen in het deelstroomgebied Rijn West, een rapportage van de provincies over de
grondwaterkwaliteit en een rapportage van Rijkswaterstaat over de buitenwateren (rivieren
en zee), input gevormd voor de zgn. Zomernota Rijn West 2006 die u in concept heeft
ontvangen voor uw vergadering van september (agendapunt 25). Daarbij hebben wij toen
opgemerkt dat de financiële gegevens in de concept-Zomernota een aantal storende fouten
bevatten. Deze zijn – voor zover daaraan onjuiste conclusies zouden kunnen worden
verbonden – gecorrigeerd dan wel weggelaten uit de definitieve nota. De strekking en
conclusies van de Zomernota zijn daarmee niet gewijzigd, en sluiten goed aan bij onze eigen
bevindingen.
De Zomernota vormt op zijn beurt input voor de zgn. Decembernota 2006 die door het Rijk
(ministerie van V&W in samenwerking met LNV en VROM) wordt opgesteld. Het is de
bedoeling dat deze nota tevens uitgangspunten bevat voor het vervolgtraject van de KRW.
Hierover zult u t.z.t. nader worden geïnformeerd.
Vervolgaanpak: de detailanalyse
Conform het eerder geplande KRW-werkproces wordt in de periode september 2006 tot
december 2007 de zgn. detailanalyse uitgevoerd. Deze detailanalyse moet de concrete
doelen en maatregelen (en kosten) in beeld brengen die begin 2008 bestuurlijk door de
betrokken overheden binnen Rijn West moeten worden vastgesteld, als input voor het
Nederlandse Stroomgebiedsbeheersplan en gelijktijdig in de beleidsplannen van Rijk,
provincie (Waterhuishoudingsplan), waterschappen (Waterbeheersplan) en gemeenten. De
vormgeving van het besluitvormingsproces wordt binnen Rijn West nader uitgewerkt. Op
grond van de huidige planning gaan wij er vanuit dat HHSK najaar 2007 zal moeten bepalen
met welke inzet het afstemmings- en besluitvormingstraject zal worden ingegaan. De
provincie stelt uiteindelijk de te realiseren doelen vast.

De detailanalyse voor de regionale wateren wordt per waterschapsgebied uitgevoerd. Het
waterschap neemt – evenals in de globale verkenning – het voortouw om het
afwegingsproces met alle betrokken partijen in het gebied uit te voeren. Wij hebben daarbij
de insteek gekozen om dit niet sec te doen vanuit de verplichting die de KRW de overheden
oplegt, maar vanuit het maatschappelijke belang van de waterkwaliteit (ecologie) als geheel.
In het werkproces wordt actief aansluiting gezocht bij reeds bestaande plannen en lopende
planprocessen. Om de schaal waarop gewerkt wordt hanteerbaar te houden wordt gewerkt in
vier deelgebieden, te weten: Krimpenerwaard, Zuidplaspolder e.o., Rotterdam/Capelle en
Zoetermeer/Bleiswijk/Bergschenhoek. Daarnaast wordt de Rotte apart behandeld omdat deze
onder directe invloed staat van – en van invloed is op – de kwaliteit in drie van de overige
deelgebieden.
Overeenkomstig de aanbevelingen op grond van onze globale verkenning wordt in het
werkproces nader onderzoek gedaan naar de volgende vier ‘bouwstenen’:
- De mogelijkheden en onmogelijkheden van sturing van waterkwantiteit en peilbeheer
ten behoeve van de waterkwaliteit;
- De kansen om binnen de aanwezige ruimte natuurvriendelijke oevers te realiseren;
- De wenselijkheid en mogelijkheden voor vismigratie binnen het gebied en met de
Rijkswateren; dit laatste mede in samenwerking met Rijkswaterstaat, die hiernaar
eveneens onderzoek doet;
- De wenselijkheid en mogelijkheden om wateren uit te diepen omwille van de
waterkwaliteit (waterplanten, vis).
Door HHSK is een plan van aanpak opgesteld voor de detailanalyse. Daarin is het te
doorlopen gebiedsproces, de aanpak via deelgebieden en het ontwikkelen van de bouwstenen
verder uitgewerkt. Het plan van aanpak is afgestemd met het werkplan Rijn West, en
ambtelijk besproken met de overheden binnen het beheersgebied. De waterschappen binnen
Rijn West hebben hun plannen onderling vergeleken en getoetst. De aanbevelingen die dit
heeft opgeleverd zijn verwerkt in het plan. Om bestuurlijk steun en inzet van de betrokken
overheden te krijgen is een kort procesplan gemaakt, primair voor de bestuurders. In dit
procesplan zijn naast een samenvatting van de aanpak op hoofdlijnen een aantal spelregels
opgenomen voor de wijze waarop de partijen tijdens het proces met elkaar zullen omgaan
(zie bijlage 1).
Eén van de binnen Rijn West gemaakte afspraken is, dat de waterschappen bij de
detailanalyse in principe gebruik zullen maken van de KRW-verkenner. Dit is een specifiek
voor de KRW ontwikkeld digitaal hulpmiddel om gegevens te structureren, afwegingen vast te
leggen, te beoordelen wat het effect van maatregelen is, en de uitkomsten inzichtelijk te
presenteren, bijvoorbeeld voor de betrokken bestuurders. De basis van de KRW Verkenner
wordt gevormd door een analyse en schematisering van het gebied waarin de te overwegen
maatregelen kunnen worden toegevoegd om te zien welke effecten dat heeft.
Inmiddels is de uitvoering van de detailanalyse binnen HHSK en door de waterschappen
binnen Rijn West op gang gekomen. De wijze van samenwerken, de methodiek die de KRW
aanreikt en de inhoudelijk onzekerheden over het effect van de maatregelen in de tijd
vormen een uitdaging voor alle betrokken partijen. In combinatie met de deadlines van de
KRW (plannen definitief vastgesteld in 2009) vergt het veel inzet van zowel de betrokken
bestuurders als de ambtenaren, en de nodige visie en doortastendheid om op tijd met een
zinvol, uitvoerbaar, betaalbaar en goed onderbouwd maatregelenpakket te komen.
Wij verwachten uw vergadering in het voorjaar van 2007 nader te kunnen informeren over de
stand van zaken in de detailanalyse, en op grond daarvan te consulteren over de ambities en
gewenste oplossingsrichtingen inzake het waterkwaliteitsbeheer.
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Kredietvoorstel
In het investeringsprogramma is voor de implementatie van de KRW voor 2007 een bedrag
van € 250.000 opgenomen. Dit bedrag betreft uitsluitend de ondersteuning van het
werkproces en eventueel nader onderzoek, dus niet de uitvoering van de toekomstige ‘KRWmaatregelen’. Dit bedrag stemt overeen met bijlage 1 van het nieuwe Waterbeheersplan.
Met het te voteren krediet zullen de volgende activiteiten ten behoeve van de invoering en
inbedding van de Kaderrichtlijn worden bekostigd:
- Personele ondersteuning en advisering
- Jaarlijkse bijdrage onderzoek PLONS (*)
- Aanvullende monitoring
- Bijdrage voor de gezamenlijke adviseur van de waterschappen in Rijn West
- Communicatie en participatie
- Opbouw van de KRW-verkenner voor het beheersgebied
(*) Betreft landelijk onderzoek ecologisch functioneren van sloten door STOWA in
samenwerking met diverse waterschappen; zie kredietaanvraag KRW 29 maart 2006.
Voorstel
Wij stellen u voor de voorgestelde aanpak vast te stellen en ten behoeve van het
implementatieproces van de Europese Kaderrichtlijn Water een krediet beschikbaar te stellen
van € 250.000.
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris,

dijkgraaf,

mr. I.C.M. Baltus

mr. J.H. Oosters

Bijlagen:
1. Procesplan Detailanalyse HHSK
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