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Aanleiding
Medio 2003 hebben de Unie van Waterschappen, de VNG en het Rijk het Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW) ondertekend, waarin afspraken staan over de wijze waarop met
water wordt omgegaan. In het NBW staat als doelstelling dat alle gemeenten in Nederland die
met wateroverlast kampen vóór eind 2006 een (gemeentelijk, stedelijk) waterplan opgesteld
hebben (artikel 13).
Daarnaast ligt vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de waterbeheerder een
verplichting in alle oppervlaktewateren een goede ecologische toestand te behalen (2015).
Vooruitlopend hierop dient in 2010 aan de doelstelling van het waterkwaliteitsspoor te zijn
voldaan (Tweede Rioleringsnota & werkgroep Riolering west-Nederland (wRw), juli 2002). De
toetsing wordt door de waterbeheerder uitgevoerd. Naast het project “Samen naar goed water
in de Krimpenerwaard”, dat zich (vooralsnog) op het landelijk gebied richt, kunnen stedelijke
waterplannen voor de Krimpenerwaard een basis vormen om deze goede ecologische toestand
te bereiken.
Quick Scan
Middels deze Quick Scan is per Krimpenerwaard-gemeente (7 in totaal) de noodzaak én de
prioriteit in beeld gebracht om te komen tot een stedelijk waterplan.
De Quick Scan is tot stand gekomen door gesprekken met gemeenten, voormalig ZHEWmedewerkers en collega’s en door analyse van beschikbare rapporten en dossiers.
In de Quick Scan zijn per gemeente de belangrijkste knelpunten of opgaven in beeld gebracht.
De Quick Scan is een momentopname: het geeft een eerste inzicht in de algehele
waterhuishoudkundige situatie van het stedelijk gebied per gemeente.
Resultaten
De gemeenten beschikken alle over een geldige overstortvergunning en de riolering in het
buitengebied is vrijwel overal op orde. Alle gemeenten zijn nadrukkelijk bezig met het bereiken
van de basisinspanning. Buiten Schoonhoven en Bergambacht beschikken we voor alle
gemeenten in de Krimpenerwaard over een waterkwaliteitsspoortoetsing. Uit de Quick Scan
blijkt dat de K5-gemeenten nog niet over een stedelijk waterplan beschikken (Gouda en
Krimpen aan de IJssel wel).
De gemeenten Vlist en Schoonhoven vinden het opstellen van een waterplan gewenst en
hebben dit begroot voor 2005 (zie bijgevoegde brieven). Ook Bergambacht heeft herhaaldelijk
bestuurlijk aangegeven, dat zij een waterplan wil opstellen. De intenties van Ouderkerk en
Nederlek zijn op dit mo ment niet bekend.

Uit de Quick-scan blijkt dat het vanwege de wateropgave noodzakelijk is voor eind 2006 een
stedelijk waterplan op te stellen voor Nederlek en Vlist, en dat het opstellen ervan op korte
termijn voor Schoonhoven als zeer nuttig (prioriteit = hoog) wordt ervaren.
Voorstel:
Wij stellen u voor kennis te nemen van de resultaten van de Quick Scan Stedelijk Water
Krimpenerwaard.
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