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6.1 Tussentijdse informatie over project De Groote Zaag
In uw vergadering zijn de voorjaarsnota en een voorstel voor het beschikbaar stellen van een
krediet voor de renovatie en aanpassing van de rioolgemalen in de gemeente Nederlek
geagendeerd. De renovatie en aanpassing van de rioolgemalen in de gemeente Nederlek zijn
onderdeel van het integrale project van renovatie en aanpassing van rioolgemalen en de
zuiveringsinstallatie in het verzorgingsgebied De Groote Zaag. Zowel in de voorjaarsnota (zie
risicoparagraaf) als in het kredietvoorstel, agendapuntnummer 25, wordt aangegeven dat dit
integrale project onder financiële druk is komen te staan. Thans informeren wij uw
vergadering met deze mededeling over de achtergronden hiervan en de weg die wij willen
volgen om tot een heldere afweging van de verdere uitvoering van het project te komen.
Knelpunten
In de Verenigde Vergadering van 8 oktober 2008 bent u geïnformeerd over de totale kosten
voor renovatie en aanpassing van de zuivering De Groote Zaag en bijbehorende
riooleindgemalen. Naast het gevoteerde voorbereidingskrediet resteert voor de uitvoering van
het project nog in totaal € 12 mln. in de meerjarenbegroting investeringen. De raming van de
kosten werd destijds gebaseerd op een eerste raming van het gecontracteerde raadgevende
ingenieursbureau. Echter bij de verdere uitwerking en verfijning van de maatregelen is vast
komen te staan dat op het civiele onderdeel de kosten zijn onderschat.
Voor een aantal rioolgemalen, waaronder het gemaal in de kern Krimpen aan de Lek, is uit de
studie naar een optimaal afvalwater systeem (OAS) van 2008 gebleken dat de
vuilwaterkelders van een aantal gemalen zowel in omvang als qua diepte moet worden
aangepast om de aangesloten riolering effectief te bemalen. Deze optimalisatie is niet of
onvoldoende meegenomen in de eerste raming. Thans lijken de kosten van de renovatie en
aanpassing van alle rioolgemalen in het verzorgingsgebied Groote Zaag na aftrek van het
gemeentelijk aandeel circa € 1 mln. hoger te liggen dan de eerdere raming die sloot op € 1,5
mln. (tevens excl. de gemeentelijke bijdrage van circa € 0,9 mln.)
Bij de inspectie van de zuivering is gebleken dat alle procesonderdelen in de afgelopen jaren
met 11 tot 22 cm zijn verzakt. Door ongelijkmatige zettingen is sprake van scheefstand van
de beluchtingtanks.
De tanks zijn destijds op staal gebouwd en constructie zodanig samengesteld dat ledigen
voor nadere inspectie en eventuele reparatie niet mogelijk is. Bij lediging dreigt instorting en
verval als gevolg van de heersende grondwaterdruk onder en om de tanks. Gelet op de
bouwkundige constructie, die in evenwicht is met de grondwaterstand, zowel als de
aanwezige bodemverontreiniging is de aanleg van een bronnering om de grondwaterstand
tijdelijk te verlagen problematisch en riskant. De gebleken staat van de installatieonderdelen
is nu zodanig dat een gebruiksduur voor 20 a 30 jaren niet kan worden gegarandeerd.
Renovatie en aanpassing van de zuivering met een gewenste gebruiksduur van 30 jaren zal

dan ook leiden tot de vrijwel complete nieuwbouw van deze zuiveringsinstallatie, die niet
binnen het daarvoor geraamde krediet van afgerond € 9,6 mln. kan worden uitgevoerd.
Bijkomend knelpunt is dat op de zuivering tot en met 2018 een cross-borderlease rust.
Hierdoor wordt onze handelingsvrijheid in de komende jaren beperkt.
Voorgenomen aanpak
Gelet op de geschetste bouwkundige problemen met de zuivering hebben wij thans een
onderzoek naar het meest gewenste toekomstscenario voor de zuivering van het afvalwater
van het verzorgingsgebied De Groote Zaag gestart. In deze studie wordt een aantal
scenario’s voor de lange en korte termijn nader onderzocht. Grofweg zijn deze scenario’s:
- Amotie en afvoer van het afvalwater naar de, daartoe aan te passen, awzi
Kralingseveer (Afvoer scenario);
- Vervanging van de scheef gezakte delen op het huidig zuiveringsterrein of nieuwbouw
op het naastgelegen terrein, waarvan de bodem is verontreinigd, en gericht op een
gebruiksduur van 30 jaren (Nieuwbouw scenario);
- Renovatie en aanpassing van de bestaande installatie geënt op een gebruiksduur van
8 a 10 jaren gevolgd door het afvoerscenario of het nieuwbouw scenario (oplap
scenario).
In vervolg op de resultaten van deze studie zullen wij ons beraden op de meest gewenste
aanpak, waarvoor een nadere bedrijfseconomische afweging de basis zal vormen.
In dat verband, doch zonder vooruit te lopen op de definitieve keuze, merken wij op dat
volgens de huidige informatie de kosten van het oplapscenario ruimschoots zullen passen
binnen de ramingen zoals deze in de meerjarenraming investeringen zijn opgenomen.
Wij hopen de onderzoeken in de komende maand te kunnen afronden waarna het best
passende scenario kan worden geselecteerd en onderbouwd, zodat wij in uw vergadering van
september een voorstel over de verdere voortzetting van het project kunnen voorleggen.
Op dit moment hebben wij onvoldoende beeld van de kosten van het afvoer- en
nieuwbouwscenario. Wij weten dat het oplapscenario inclusief de hogere civiele kosten voor
de rioolgemalen binnen de meerjarenbegroting investeringen kan worden gerealiseerd. Dit is
dan ook de reden dat wij nu geen voorstel doen om de meerjarenbegroting te wijzigen en ons
beperken tot het informeren van uw vergadering met deze mededeling.
Volledigheidshalve merken wij op dat de renovatie en de aanpassing van de rioolgemalen in
de gemeente Nederlek niet of nauwelijks richting geven aan de oplossing van de geschetste
problematiek, anders dan dat de kosten hoger uitvallen dan werd verwacht bij het opstellen
van de meerjarenraming. Desondanks past het benodigde krediet wel binnen de, voor de
rioolgemalen, geraamde kosten van de meerjarenbegroting.
De ruimtelijke planning van de gemeente Nederlek en ontwikkeling van de wijk rond het
gemaal in de kern Krimpen aan de Lek laat een verder uitstel in de besluitvorming over deze
rioolgemalen niet toe. Dit is dan ook de reden dat wij uw vergadering vooruitlopend op de
heroverweging van de maatregelen in het gehele verzorgingsgebied De Groote Zaag het
kredietvoorstel voor de rioolgemalen in de gemeente Nederlek voorleggen.

6.2 Dijkversterking Nederlek; Nationale Ombudsman
Medio januari 2010 is door Verhagen Advies verzocht om heropening van de gedane
transacties in het kader van de dijkversterking Nederlek en daarbij de taxatiekundige basis
van de Rechtbank Den Haag als uitgangspunt te nemen. Dit verzoek is bij brief van maart
2010 afgewezen omdat de minnelijk gesloten overeenkomsten tot stand zijn gekomen op
basis van een door alle partijen gehanteerde waarderingsmethode en omdat diverse partijen
zijn bijgestaan door deskundige taxateurs. Met een aantal eigenaren is geen minnelijke
overeenstemming bereikt over de aan te kopen grond. Deze eigenaren hebben gekozen voor
een onteigeningsprocedure. In de onteigeningsprocedure heeft de rechtbank ’s Gravenhage
vonnissen gewezen op basis van door de rechtbank ingeschakelde deskundigen. Deze
rechtbankdeskundigen waren van oordeel dat er geen eenheidsprijs voor talud kan worden
gehanteerd. De waarde van de aan te kopen gronden is ontleend aan de situering ten
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opzichte van de achtergelegen woning, in die zin dat de grond dichter bij de woning hoger
gewaardeerd dient te worden dan de verder van de woning gelegen grond. Ook is de
waardering afhankelijk van het gebruik van die grond. Dit heeft tot andere bedragen geleid
dan de door onze deskundigen geboden schadeloosstelling in de minnelijke fase. De
gedifferentieerde methode van waardering zoals die door de rechtbankdeskundigen is
gehanteerd is door geen enkele deskundige van de wederpartij aan de orde gesteld, ook niet
gedurende de onteigeningsprocedure. Bij brief van 27 april 2010 stelt Verhagen Advies u op
de hoogte van het feit dat zij de afwijzing om over te gaan tot heropening van gedane
transacties heeft voorgelegd aan de Nationale Ombudsman. Hiervan is nog geen uitslag
bekend. Zodra die bekend is zullen wij die aan u voorleggen.

6.3 Jaarverslag muskusrattenbestrijding 2009
Hierbij wil ik u op de hoogte brengen van de resultaten van de muskusrattenbestrijding in
Zuid-Holland, zoals dit volgt uit het jaarverslag 2009 van de Bestuurscommissie
Muskusrattenbestrijding Zuid-Holland (BCM-ZH). Het volledige jaarverslag kan bij de afdeling
WW worden ingezien.
In het kort kan worden opgemerkt dat de ontwikkeling van de vangsten in geheel Zuid
Holland een positief beeld laten zien. Dit geldt tevens voor de rayons ‘ Schie- en Delfland’ en
‘Krimpenerwaard’ die in het beheersgebied van HHSK zijn gelegen. Door de gerichte,
effectieve aanpak is opnieuw een daling bewerkstelligd in beide gebieden.
Samenvatting uit het jaarverslag van de BCM-ZH
(inleiding en samenvatting zijn één op één overgenomen uit het jaarverslag)

Net als voorgaande jaren zijn de vangsten in de muskusrattenbestrijding bij een iets hogere
inzet van velduren ook in 2009 gedaald. De vangsten daalden van 28.761 naar 23.473,
terwijl het aantal velduren ten opzichte van 2008 met afgerond 1.600 steeg tot 110.105.
Uitgedrukt in vangsten per velduur daalde het resultaat van 0,26,naar 0,21; in vangsten per
km. oeverlengte uitgedrukt van 0,61 naar 0,50.
Hoewel de prestatieafspraak voor 2009 ten aanzien van de muskusrattenbestrijding net niet
is gehaald (0,21 vangsten per velduur in plaats van 0,20 vangsten per velduur) kan de dienst
met tevredenheid op 2009 terugkijken. Dat geldt in iets mindere mate voor de
beverrattenbestrijding: 0,09 in plaats van de geraamde 0,05 vangsten per velduur.
Voor zowel de muskus- als de beverrattenbestrijding geldt dat er geen aanleiding is de reeds
gemaakte prestatieafspraken voor 2010 bij te stellen. Die blijven 0,15 vangsten per velduur
voor de muskusrattenbestrijding en 0,05 vangsten per velduur in de beverrattenbestrijding.
Hoewel ook in 2009 stappen zijn gezet op het punt van de bestuurlijke organisatie van de
muskus- en beverrattenbestrijding, is dat nog niet definitief geregeld. Gaandeweg begint het
uitblijven van een definitief besluit uitwerking te krijgen op de bedrijfsvoering van de dienst.
Medewerkers willen duidelijkheid over wat hen in de toekomst te wachten staat. Dat het hen
daarbij vooral gaat om de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden is logisch.
De bedrijfsresultaten tot nu toe onderstrepen dat de dienst met haar visie op de muskus- en
beverrattenbestrijding en de manier waarop zij is georganiseerd, nog steeds op de goede
weg is. De gestelde doelen (0,10 vangst per velduur in 2012 in de muskusrattenbestrijding
en 0,05 vangst per velduur vanaf 2009 in de beverrattenbestrijding) liggen binnen bereik.
Bestrijding binnen beheersgebied HHSK
De muskusrattenvangsten van het afgelopen jaar laten opnieuw een positief beeld zien. Het
aantal vangsten in het rayon Schie- en Delfland is opnieuw met bijna de helft afgenomen. De
situatie in dit rayon kan daarmee als volledig onder controle worden getypeerd. Ook in het
rayon Krimpenerwaard is het aantal gevangen muskusratten opnieuw gedaald. In de praktijk
blijkt het echter niet eenvoudig om de situatie verder onder controle te krijgen in dit rayon.
Nadere beschouwing van de vangsten laat zien dat de helft muskusratten al aan het begin
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van het tweede kwartaal is gevangen. Dit is gunstig en zal naar verwachting dit jaar in de
vangsttotalen zijn terug te vinden.
Of de invloed van de bestrijding voldoende is, wordt gemeten aan de hand van het aantal
vangsten per uur. Voor het rayon Schie- en Delfland geldt de classificatie ‘onder controle
(<0,10 v/u) en voor het rayon Krimpenerwaard de classificatie ‘niet afdoende’ (0,25 – 0,50
v/u). Voor het rayon Schie- en Delfland is dat een verbetering ten opzichte van 2008. Voor
dit rayon geldt dat de score reeds voldoet aan het lange termijn doel van 0,10 vangst per
velduur in 2012. Het rayon Krimpenerwaard heeft een gelijke score als 2008 behaald. Het
doel van 0,30 v/u voor 2009 is niet gehaald. De absolute getallen laten wel een daling zien.
rayon
Schie- en
Delfland
Krimpenerwaard

vangsten
vangsten/uur
vangsten
vangsten/uur

2003
1.821
0,27
43.606
2,84

2004
2.453
0,28
75.676
2,75

2005
2.718
0,24
40.231
1,52

2006
3.101
0,27
14.562
0,62

2007
3.051
0,22
9.563
0,47

2008
1.499
0,10
6.940
0,35

2009
842
0,05
6.463
0,35

Overzicht vanggegevens 2003-2009

Bestrijding 2010
De bestrijding van de muskusratten in het eerste kwartaal van 2010 laat in beide rayons een
positief beeld zien. Opnieuw dalen de vangsten. Belangrijk is de daling in de Krimpenerwaard
ruim onder het niveau van 2008 en 2009. Als deze tendens zich doorzet, zal het resultaat van
2010 in de Krimpenerwaard in de buurt komen van de typering ‘onder controle’.
Opgemerkt moet worden dat vangstgegevens over een volledig jaar moeten worden bezien
om een goed beeld te krijgen over de ontwikkeling van het aantal muskusratten.
rayon
Schie- en
Delfland
Krimpenerwaard

2007
vangsten
vangsten/uur
vangsten
vangsten/uur

872
0,22
3.073
0,50

2008
568
0,17
1.979
0,39

2009
310
0,08
2.538
0,52

2010
256
0,08
1.495
0,52

Overzicht vanggegevens 2007-2010, t/m periode 3 (week 12)

6.4 Stand van zaken projectplannen
Momenteel liggen twee projectplannen ter visie: projectplan Ringvaart en projectplan
Achterdijk. De ter visie termijn duurt tot 9 juli a.s.. Met de instemming met agendapunt 13
“Mandaatbesluit in verband met projectplan Waterwet”, maakt u de formele procesmatige
afhandeling en spoedige uitvoering van de beide kadeverbeteringen mogelijk.

6.5 Legesverordening
Bij besluit van 25 november 2009 heeft u, zoals te doen gebruikelijk in het najaar, de
tarieventabel behorende bij de Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard gewijzigd
vastgesteld. Wij hebben u toen aangegeven dat wij de gevolgen die de invoering van de
Waterwet voor de heffing van de leges kon hebben, grondig wilden inventariseren voordat
een besluit kon worden genomen over het al dan niet doorgaan met de heffing van de leges.
Wij zouden daarover begin 2010 bij u terugkomen.
Hoewel het in het kader van de voorjaarsnota een goed moment is om een besluit te nemen
over het al dan niet doorgaan met het heffen van leges en de financiële borging van de
gevolgen, is er op dit moment geen aanleiding om het besluit te nemen om niet door te gaan
met de legesheffing omdat er op dit moment geen noemenswaardige problemen zijn bij het
heffen van de leges. Daarnaast zijn de inkomsten significant.
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Er worden geen leges geheven in situaties waar samenloop is tussen bevoegde gezagen
(Rijk, provincie, gemeenten). Er worden ook geen leges geheven bij het verlenen van een
“integrale” watervergunning waarin zowel keur-, milieu- als grondwaterontheffingen zijn
opgenomen omdat het wettelijk niet is toegestaan voor de milieu- en grondwateronderdelen
leges te heffen. Voor de watervergunning die enkel betrekking heeft op keuraspecten worden
wel leges geheven.
Een ander aspect wat bij de definitieve besluitvorming over de toekomst van de leges een
belangrijke rol speelt is de kostendekkendheid van de leges ten opzichte van de
dienstverlening. Het bepalen hiervan is op dit moment moeilijk uitvoerbaar. Verwacht wordt
dat de inzichten hierin duidelijker worden als de Unie van Waterschappen haar nieuwe BBP
productcatalogus oplevert die is aangepast aan de invoering van de Waterwet en de daarmee
samenhangende wijziging van de producten. De verwachting is dat nog dit jaar de BBP wordt
opgeleverd. Een en ander zal vervolgens in de (financiële) plannen voor 2011 worden
verwerkt.
Concluderend is het eerst in het najaar van 2010 een logisch moment om een definitief
besluit te nemen over het al dan niet voortzetten van de legesheffing. Naar verwachting valt
een en ander samen met het gebruikelijke moment waarop de belastingverordeningen
(waaronder de legesverordening) aan uw vergadering worden voorgelegd.

6.6 Stand van zaken opvolging J.C. van Duin
Door het ontslag van de heer J.C. van Duin als lid van de verenigde vergadering van
Schieland en de Krimpenerwaard is binnen de categorie Bedrijven een vacature ontstaan. De
voorzitter van het stembureau heeft de besturen van de Kamers van Koophandel Den Haag
en Rotterdam in april verzocht een nieuwe bestuurder te benoemen voor de categorie
Bedrijven. De besluitvorming door deze besturen heeft nog niet plaatsgevonden. Dit betekent
dat uw vergadering nog geen besluit kan nemen over de toelating van de opvolger van de
heer Van Duin.
Wanneer de benoemingsbesluiten ontvangen zijn, zal de voorzitter van het stembureau u
over de benoeming informeren. Het onderzoek van de geloofsbrieven, de beslissing over de
toelating als lid van de verenigde vergadering en de beëdiging is voorlopig voorzien in de
verenigde vergadering van 29 september 2010.

6.7 Voorjaarsnota
In het Waterbeheerplan 2010-2015 (WBP) zijn voor de primaire taken ambities (wat willen
we uiteindelijk bereiken), doelen 2010-2015 (wat willen we in de planperiode
2010-2015 bereiken) opgenomen. Om te kunnen vaststellen of het realiseren van deze
ambities en doelen volgens planning verlopen is het noodzakelijk in eerste instantie
te weten waar we staan. Hiervoor zijn prestatie-indicatoren ontwikkeld. In bijlage 1 treft u
hiervan een eerste aanzet aan waarbij is aangegeven waar we begin 2010 staan.
Dit is aangegeven in de vorm van de nulmeting. Deze aanzet zal in de komende tijd verder
worden vervolmaakt.

6.8 Begroting 2011 Het Waterschapshuis
Op 31 maart 2010 hebt u ons toestemming verleend om samen met andere waterschappen
de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis te treffen. Op 1 juli 2010 treedt de
gemeenschappelijke regeling in werking. Op dat moment is de juridische grondslag van Het
Waterschapshuis omgezet van een stichting in een gemeenschappelijke regeling.
Vooruitlopend op feitelijke startdatum van de gemeenschappelijke regeling is voor het jaar
2011 een begroting opgesteld voor Het Waterschapshuis. Het ligt in de bedoeling deze
begroting door het algemeen bestuur van het de gemeenschappelijke regeling op 1 juli 2010
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in de constituerende vergadering van het algemeen bestuur vast te stellen. De
ontwerpbegroting 2011 van Het Waterschapshuis ligt voor u ter inzage op het
bestuurssecretariaat. De geraamde bijdrage van Schieland en de Krimpenerwaard ligt in lijn
met de Voorjaarsnota 2010. In het algemeen bestuur van Het Waterschapshuis op 1 juli 2010
stemmen wij in met de ontwerpbegroting 2011.

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris-directeur,

dijkgraaf,

w.g.

w.g.

M.J.H. van Kuijk

mr. J.H. Oosters
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