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Inleiding
Op 6 december 2004 is het stedelijk waterplan Krimpen aan den IJssel door de Verenigde
Vergaderingen van de Krimpenerwaard en het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
vastgesteld. Het stedelijk waterplan heeft een uitvoeringstraject van 2005 tot en met 2015.
Voor ieder uitvoeringsjaar wordt een uitvoeringsprogramma uitgewerkt. De maatregelen voor
2005 zijn gesplitst in twee delen: omkeren watersysteem (trekker HHSK, afd. Projecten) en
maatregelen Park Middenwetering (trekker Gemeente Krimpen aan den IJssel). Door de
Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard is op 6 oktober
2004 een krediet gevoteerd ad € 886.550 voor het omkeren watersysteem. Het huidige
kredietvoorstel heeft betrekking op maatregelen Park Middenwetering.
Stedelijk waterplan
Het doel van het stedelijk waterplan is het opstellen van een integraal maatregelenpakket
waarmee een schoon en gezond watersysteem wordt gerealiseerd dat geen overlast
veroorzaakt. Zo wordt voldaan aan de diverse opgaven die volgen uit het Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW) en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De belangrijkste
maatregelen zijn het verbeteren van de wateraan- en afvoer (omkeren watersysteem),
realiseren van de wateropgave, baggeren en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Een
overzicht van de maatregelen en de daarbij geraamde kosten is hieronder weergegeven.

Maatregelen
Omkeren watersysteem
Realiseren wateropgave 2050
Subtotaal

Totaal bijdrage partijen
€
€
€

1.069
1.152
2.221

Bijdrage HHSK
Waterkwaliteit
Waterkwantiteit
€
30
€
848
€
€
1.152
€
30
€
2.000

Waterkwaliteitsspoormaatregelen
Verplaatste risicovolle overstorten
Baggeren / verdiepen
Aanleggen natuurvriendelijke oevers
Aanleggen / vergroten duikers
Monitoring
Communicatie
Subtotaal

€
€
€
€
€
€
€
€

797
15
2.486
302
122
98
15
3.835

€
€
€
€
€
€
€
€

359
2.035
151
45
33
5
2.627

€
€
€
€
€
€
€
€

378
95
26
33
5
536

Totaal

€

6.055

€

2.657

€

2.535

De bijdrage van het Hoogheemraadschap voor de maatregelen voor de gehele
uitvoeringsperiode tot en met 2015 bedragen voor waterkwaliteit € 2.657.391 en voor
waterkwantiteit € 2.535.258.

Bijgevoegd is het VV- Voorstel vaststelling stedelijk waterplan, november 2004 en de notulen
van de verenigde vergadering van 17 november 2004.
Een exemplaar van het stedelijk waterplan licht ter inzage bij het bestuurssecretariaat
Maatregelen Park Middenwetering
Bij de uitwerking van het stedelijk waterplan is gekeken welke maatregelen op korte termijn
uitgevoerd moeten worden. Naast het omkeren van het watersysteem hebben de aanleg van
twee bergbezinkvoorzieningen (BBV) en één duiker hoge prioriteit. De BBV’s in het Park
Middenwetering en bij de Reigerlaan (Buys Ballotsingel) moeten allebei in het kader van de
basisinspanning gerealiseerd worden. In het kader van het waterkwaliteitsspoor worden beide
voorzieningen vergroot (dit wordt direct bij de aanleg meegenomen). De duiker nabij de
kinderboerderij is een ontbrekende verbinding in het watersysteem, zowel vanuit het oogpunt
van waterkwaliteit als waterkwantiteit is het wenselijk om hier een voldoende ruime duiker te
realiseren.
In het kader van het waterkwaliteitsspoor worden eveneens diverse maatregelen getroffen om
de uitstoot van de BBV in het Park Middenwetering te beperken. Het gaat hier om:
− het graven van extra water
− het vergroten van diverse duikers
− de aanleg van natuurvriendelijke oevers
− het baggeren van watergangen
Het is wenselijk om deze maatregelen gelijktijdig uit te voeren met de uitvoering van de BBV.
Vanuit efficiency overwegingen is het wenselijk om alle werkzaamheden die in de directe
omgeving van het park gelegen zijn uit te voeren (werk met werk maken). Het graven van
extra water in het kader van de wateropgave in het park zal dus eveneens in 2005 opgepakt
dienen te worden. Dit heeft eveneens als voordeel dat het park eenmalig wordt aangepakt en
dat de omwonende niet meerdere malen tijdens de uitvoering van het stedelijk waterplan
hinder ondervinden van werkzaamheden in het park.
Planning uitvoering
De uitvoering van de werkzaamheden starten na de zomervakantie 2005 en lopen door tot in
2006.
Financiële consequenties
Het aangevraagde krediet bedraagt € 565.710. Voor waterkwaliteit is dit € 418.529 en voor
waterkwantiteit is dit € 147.181. Het aangevraagde krediet is gedekt in de
meerjarenbegroting.
Voorstel
Wij stellen u voor krediet beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van diverse maatregelen in
en rond het “Park Middenwetering” ad. €565.710,Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris,

waarnemend dijkgraaf,

mr. I.C.M. Baltus

drs. J.H.M. Kienhuis

