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Inleiding
Op 5 september 2006 zijn tijdens een informele verenigde vergadering (vv) de resultaten van
de doorlichting van de zorg voor het waterbeheer gepresenteerd. Bij de peilingen tijdens deze
informele vv is gebleken dat het bestuur op een aantal terreinen de ambities van HHSK, en
dus het beleid, wil aanpassen. De resultaten van de keuzen bij de voorgelegde stellingen zijn
in de vorm van ja/nee/geen mening in de bijlage opgenomen. De achtergrond bij de
voorstellen staat in het rapport “Voldoende en schoon” van augustus 2006. In dit voorstel
geven wij aan hoe wij met de uitkomsten van de informele vv verder willen omgaan. De
nummering in de bijlage correspondeert met die in genoemd rapport.
Conclusies doorlichting
Onderstaand zijn de voorgelegde onderwerpen per groep gerubriceerd. Daarbij wordt per
onderdeel ingegaan op de wijze waarop de resultaten door ons in de taakuitvoering en
daarmee de toekomstige begroting zullen worden verwerkt. Bij de diverse thema’s zijn de
gevolgen voor de begroting vermeld, waaronder een nadere onderbouwing volgt.
Groep 1: Samenwerking
- Thema- en gebiedsgerichte plannen (geen gevolgen)
Er is voor gekozen de huidige aanpak en intensiteit te handhaven. Hierbij zal de prioritering
worden aangehouden zoals die in het WBP 2007-2010 is aangegeven. Dit betekent dat alle
gemeenten in 2010 beschikken over een stedelijk waterplan.
- Accountfunctie (Verhoging kosten ad € 30.000,-- per jaar)
Vanwege de toenemende relaties tussen de activiteiten van het hoogheemraadschap met die
van andere partijen wordt er voor geopteerd deze functie ook qua capaciteit te versterken
met ca. 0,5 fte.
- Verbreding “Samen naar goed water in de Krimpenerwaard” (geen gevolgen)
Het voorstel om het samenwerkingsmodel zoals dat in de Krimpenerwaard voor het project
“Samen naar goed water in de Krimpenerwaard” wordt toegepast, ook in de rest van het
gebied toe te passen wordt niet overgenomen onder verwijzing naar de afspraak dat voor de
Krimpenerwaard de werkwijze in 2008 zal worden geëvalueerd.

Groep 2: Beheer en onderhoud
Onder het thema Beheer en Onderhoud is slechts een zeer beperkt aantal voorstellen
voorgelegd. Dit hangt samen met het feit dat thans een integrale onderhoudsvisie ontbreekt.
Aangekondigd is dat in 2007 deze visie voor de gezamenlijke werkvelden waterbeheer,
zuiveringenbeheer, waterkeringen en wegen en het facilitair beheer zal worden ontwikkeld.
Twee concrete activiteiten werden expliciet besproken, te weten:
- Het weghalen van roosters bij duikers (verlaging kosten middenlange termijn € 30.000,-per jaar)
Dit leidt tot minder dagelijks onderhoud, waarbij een kans op verstopping wordt
geaccepteerd. Een meerderheid heeft zich voor deze maatregel uitgesproken. Dit betekent
dat de capaciteit hiervoor (ca. 0,5 fte) niet langer hoeft te worden ingezet. Deze maatregel
zal pas worden doorgevoerd zodra er sprake is van een optimaal ingericht watersysteem
volgens de huidige inzichten. Vooruitlopend daarop zal bij wijze van proef bij een aantal
duikers de roosters worden weggehaald om het effect op de tijdbesteding en de
bedrijfsvoering te beoordelen. Deze proef zal in de 2e helft van 2007 worden uitgevoerd.
- KAM certificaat zuiveringenbeheer (geen gevolgen)
Voor het zuiveringenbeheer beschikt het hoogheemraadschap over een KAM certificaat. Het
voorstel om dit niet langer na te streven is niet overgenomen, omdat een dergelijke externe
toets op ons werk bijdraagt aan positieve beeldvorming. Dit heeft geen gevolgen voor de
begroting.
Groep 3: Monitoren waterkwaliteit
- Aanpassing meetprogramma (verlaging kosten ad € 25.000,-- per jaar)
Uit de stemming over dit onderdeel volgde dat het bestuur op aangeven van de organisatie
mogelijkheden ziet om effectiever de waterkwaliteit te meten, door meer meetlocaties op te
nemen in het roulerende meetnet. In 2007 wordt het bestaande meetnet geëvalueerd en
herzien. De belangrijkste ontwikkeling in de wijziging van het meetprogramma is de behoefte
aan meer biologische gegevens van het watersysteem. Daartoe wordt een verschuiving van
de kosten van chemische monitoren naar ecologische monitoren niet uitgesloten. Over de
uitkomsten van de evaluatie zal uw vergadering in september worden geïnformeerd.
- Verlaging meetfrequentie bestrijdingsmiddelen (verlaging kosten ad € 25.000,- - per jaar)
Bij de bespreking van dit voorstel staakten de stemmen. De desbetreffende stoffen worden
al geruime tijd op vaste meetpunten gemeten. Uit de metingen blijkt dat de afgelopen jaren
in de concentratie nauwelijks verandering is opgetreden, terwijl informatie over andere
locaties o.a. in het kader van de handhaving (samenwerking AID) wordt ontbeerd. Wij
opteren voor een wijziging in de methodiek van monitoren, waarbij de vaste meetpunten
vervallen en op grond van de handhavingplanning de bestrijdingsmiddelen projectmatig
worden gemeten. Tegelijkertijd wordt het monitoren van de genoemde vaste meetpunten,
doch nu met een lage frequentie (eens per 3 à 5 jaren), in de planning opgenomen.
Groep 4: Handhaving Keur
Op het gebied van de handhaving zijn verschillende scenario’s voorgelegd. Naar aanleiding
van de discussie komen wij tot de volgende conclusies.
- Proportionaliteit handhaving (kostenverlaging nog nader te beoordelen)
Er wordt geopteerd voor proportionaliteit in de handhaving, die zich minder richt op controle
van eenvoudige vergunningen.
- Handhaving kunstwerken en 5-meterstrook intensiveren (verhoging kosten ad € 30.000,-per jaar).
De handhaving van kunstwerken en de 5 meter stroken langs watergangen (bomen en
bouwsels) echter zijn onderwerpen waarop de handhaving kan worden versterkt, wat tot een
efficiencyvoordeel in het uitvoeren van het onderhoud leidt (extra inzet ca. 0,5 fte).
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- Herziening schouwfrequentie overige watergangen (verlaging kosten ad € 30.000,-- per
jaar). De schouwfrequentie van overige watergangen, bijvoorbeeld eens in de twee a drie
jaren, wordt acceptabel geacht. Dit onderdeel vraagt echter nog een nadere uitwerking in
2007 (besparing 0,5 fte op termijn).
- Proactieve handhaving op kabels en leidingen (geen gevolgen indien extra inzet voor bomen
op waterkeringen geheel uit het investeringskrediet wordt gefinancierd)
Inzet op proactieve handhaving, o.a. op kabels en leidingen op geplande baggertrajecten
vergroot de efficiency van het baggerwerk en zal conform de aanpak van bomen op
waterkeringen voorafgaand aan groot onderhoud worden opgepakt (extra inzet ca. 1,0 fte).
De onder het tweede en vierde gedachtestreepje vermelde inzet vergroot de efficiency
waarmee het bijzonder onderhoud aan de (hoofd)watergangen wordt uitgevoerd. Het
financiële voordeel hiervan wordt op ca. € 250.000,-- per jaar geraamd. De desbetreffende
extra inzet bedraagt 1,5 fte (ca. € 90.000,-- per jaar).
Groep 5: Baggeren
Bij dit thema kwamen twee elementen aan de orde. Het al dan niet volledig uitvoeren van het
noodzakelijke baggerprogramma (6a) en het inlopen van opgelopen achterstanden in het
baggerwerk (6b).
In de informele VV zijn bij de stemmingen de volgende ambities neergelegd. HHSK moet zich
houden aan wet- en regelgeving en de baggerachterstand moet gefaseerd worden ingelopen.
Deze uitkomsten zijn verwerkt in de baggernota, waarmee de verenigde vergadering in de
vergadering van november 2006 heeft ingestemd. De kosten van het baggeren werden al
verwerkt in de beleidsbegroting 2007 en bijbehorende meerjarenbegroting. Bij de
besluitvorming rond het baggeren werd aangegeven dat in de begrote bedragen een
efficiencyvoordeel van € 650.000,- is ingeboekt. Wij gaan ervan uit dat het efficiencyvoordeel
als gevolg van de te intensiveren handhaving op onderhoudsstroken en kabels en leidingen
ad € 250.000,- hiervan onderdeel is.
Financiële en personele gevolgen
Op grond van de gegeven beschouwingen over de doorlichting van het waterbeheer komen
wij tot de volgende conclusies:
1. Voor het monitoren van de waterkwaliteit zal een structurele verlaging van de kosten met
€ 50.000,-- per jaar in de begroting (voorjaarsnota) worden verwerkt.
2. De verwachte besparing in de uitvoering van het bijzonder onderhoud als gevolg van een
proactieve handhaving zal een deel van de taakstellende efficiencykorting voor het
baggeren kunnen dekken.
3. Voor de aanpassing van de schouw op overige watergangen zal in september 2007 een
voorstel tot nadere besluitvorming aan uw vergadering worden voorgelegd.
4. Ten aanzien van de personele gevolgen zullen wij de procesoptimalisatie afwachten die
onderdeel vormt van het in gang gezette proces van ontwikkeling van de organisatie. Uit
deze procesoptimalisatie volgen eventueel (op termijn) efficiencyvoordelen. De invulling
van de formatieve claims zullen verder worden overwogen zodra er een beter zicht is op
de effecten van de procesoptimalisatie. Wij verwachten bij de voorjaarsnota en uiterlijk
bij het opstellen van de begroting 2008 hierover meer definitieve uitspraken te kunnen
doen.
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris,
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