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Aanleiding
Eind jaren negentig is door het recreatieschap Rottemeren en het hoogheemraadschap van
Schieland het baggerproject Rotte, Rottemeren en Toevoerkanaal uitgevoerd. Een deel van
de schone en licht verontreinigde bagger (klasse 0,1 en 2) is opgeslagen in een depot in de
Eendragtspolder. Voor het tijdelijk opslaan van deze baggerspecie is door de provincie Zuid
Holland in 1997 een milieuvergunning afgegeven. Daar de (gerijpte) bagger als grond niet
tegen maatschappelijk lage kosten kon worden afgevoerd is in 2000 een verzoek ingediend
tot omzetten van deze vergunning voor opslag van baggerspecie naar opslag van grond. De
provincie heeft naar aanleiding van dit verzoek op 17 oktober 2001 vergunning verleend voor
het opslaan van maximaal 100.000 m3 categorie 1-grond. Tot 17 oktober 2006 wordt de
vergunninghouder, het recreatieschap Rottemeren, in de gelegenheid gesteld deze grond
voor hergebruik af te voeren. In de vergunning heeft de provincie mede naar aanleiding van
bezwaren van omwonenden voorwaarden gesteld aan het beheer van de inrichting (het
depot) en de afvoer van de grond uit dit depot.
Ontmanteling depot
Inmiddels zijn door de aanpassing van het Bouwstoffenbesluit mogelijkheden ontstaan om de
grond in het depot tegen aanvaardbare kosten nuttig te bestemmen. In samenwerking met
het recreatieschap is een ontmantelingsplan opgesteld. In eerste instantie is gekeken naar de
mogelijkheid de grond in de Eendragtspolder te verwerken; dit kan echter niet voor de in de
vergunning opgenomen uiterlijke datum van 17 oktober 2006.
Voorgesteld wordt de vrijkomende grond te verwerken in het talud van de Ringvaartkade
langs de Zuidplasweg. Dit talud ligt aan de andere zijde van de Ringvaart waar de uitrit van
het gronddepot op aansluit. Voor de sterkte van de boezemwaterkering is deze ophoging niet
direct noodzakelijk. Wel kan met de grond het profiel van het talud en de teen worden
verbeterd. Bovendien maakt dit gedeelte van de Ringvaartkade deel uit van de 14 km
regionale waterkering die nadere aandacht vergt ingevolge de droogteproblematiek. De
grondlaag zal dan ook grotendeels als steunberm worden aangebracht.
Na het ontmantelen zal de bodem van het depot niet meer worden aangevuld tot het
oorspronkelijke maaiveld zoals gesteld in de vergunningvoorwaarden. In overleg met het
bevoegd gezag mag rekening worden gehouden met de toekomstige bestemming van dit
gebied waarbij in het kader van de herinrichting van de Eendragtspolder de locatie een plasdras bestemming krijgt.

Planning
Het ontmantelingsplan is ingediend bij de provincie. In februari is in het kader van het
Bouwstoffenbesluit formeel toestemming gevraagd aan de Milieudienst Midden-Holland voor
het verwerken van de grond uit het depot in de taluds van de Ringvaart. In de maanden
februari-maart zal het bestek worden geschreven. De aanbesteding is, afhankelijk van uw
besluit, voorzien kort na de behandeling van dit voorstel in uw vergadering. De uitvoering
van de ontmanteling zou kunnen starten op 1 mei en loopt door tot 17 oktober 2006, de
datum dat het depot Eendragtspolder volgens de Wm-vergunning ontmanteld dient te zijn.
Communicatie
De haalbaarheid voor het verwerken van de vrijkomende grond in de taluds van de kade
langs de Ringvaart is voorbesproken met de Milieudienst Midden-Holland. Met de vier
eigenaren van de percelen waarop de vrijkomende grond zal worden aangebracht (buiten de
percelen in eigendom bij ons waterschap) is bereidheid verkregen deze ophoging aan te
brengen. De omwonenden van het huidige depot zullen op korte termijn worden
geïnformeerd over de voorgenomen ontmanteling.
Financiën
De totale projectuitgaven voor het ontmantelen van het depot en het verwerken van de
grond zijn in 2000 geraamd op ca € 1.100.000,-. Uitgangspunt bij deze raming was echter de
verwerking van de grond in de directe omgeving in de Eendragtspolder. Van dit bedrag werd
37% (ca € 400.000,-) toegerekend aan HHSK en € 700.000,- aan het recreatieschap. De
kostenverdeling tussen het recreatieschap en HHSK volgt hiermee de destijds toegepaste
verdeelsleutel voor het baggerproject Rotte, Rottemeren en Toevoerkanaal. Op grond van
deze raming is ten behoeve van de ontmanteling van het baggerdepot in het
investeringsprogramma algemeen 2006-2010 onder het investeringsnummer 18 € 400.000,gereserveerd. De lasten van deze investering worden verdeeld conform de verdeelsleutel van
het baggerproject Rotte, waarbij 75% ten laste komt van de Waterkwaliteitstaak en 25 % ten
laste van de Waterkwantiteitstaak.
Voor de verwerking van de grond op de kade van de Ringvaart worden nu de uitgaven door
het recreatieschap geraamd op € 1.680.000, waarvan ca. € 622.000,- conform de genoemde
verdeelsleutel ten laste komt van het hoogheemraadschap. Volledigheidshalve wordt
opgemerkt dat deze raming nog niet is gebaseerd op een bestek (dat overigens in de loop
van de komende maand maart zal worden opgesteld) en daardoor de nodige
onnauwkeurigheid kent. Anderzijds is in deze raming van het recreatieschap een grote post
onvoorzien opgenomen, terwijl ons inziens de werkelijke kosten vooral zullen worden bepaald
door de creativiteit van de aannemer en zijn vermogen om met een ingenieuze oplossing de
grond over de Ringvaart te transporteren. Op grond hiervan verwachten wij dat de nu
voorgelegde raming een maximum is.
Gelet op het voordeel dat ontstaat voor de stabiliteit en vorm van de kade van de Ringvaart
achten wij het redelijk dat de uitgaven boven de € 400.000,- worden gedekt uit de
investeringen ten behoeve van de verbetering van de stabiliteit van regionale waterkeringen
(investering nr. 5). In de meerjarenbegroting is hiervoor, verdeeld over vijf jaar, in totaal
€ 2.000.000,- beschikbaar. Het bedrag voor 2006 is inmiddels bestemd voor het verbeteren
van de stabiliteit van diverse regionale waterkeringen in 2006 (zie betreffende
kredietvoorstel). Van het voor 2007 gereserveerde bedrag wordt nu € 222.000,- een jaar
naar voren gehaald, hetgeen leidt tot een onvoorziene rentekostenpost van € 5.000,- in
2006.
Het algemeen bestuur van het recreatieschap zal op 16 maart een besluit nemen over het
door het recreatieschap beschikbaar te stellen krediet.
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Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten tot het ontmantelen van het voormalig baggerdepot in de
Eendragtspolder en hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 622.000,- en
deze kosten conform onze intentie te verdelen over de beheren waterkwaliteit (€ 300.000,-),
waterkwantiteit (€ 100.000,-) en waterkeringen (€ 222.000,-).
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris,

dijkgraaf,

mr. I.C.M. Baltus

mr. J.H. Oosters

3

