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1. Inleiding
In 2005 en 2007 heeft u ingestemd met de uitvoering van respectievelijk de 3de en 4de
module van de landinrichting Krimpenerwaard. Inmiddels zijn/worden diverse maatregelen
voorbereid waarvoor bijdragen van het hoogheemraadschap worden gevraagd. Hiernaast is
voor een aantal maatregelen grondverwerving noodzakelijk. Het is wenselijk om hiervoor te
kunnen beschikken over een zeker budget zodat, indien er zich kansen aandienen, hierop
snel en flexibel ingespeeld kan worden. Tenslotte moet voor het nieuwe inrichtingsplan een
nieuw waterhuishoudingsplan (inclusief peilenplan) opgesteld worden. Voor de voorbereiding
van dit nieuwe waterhuishoudingsplan is extern advisering nodig.
2. Voorstel
1) Beschikbaar stellen van een krediet van €225.000 voor de uitvoering van werken en
grondverwerving in het kader van de landinrichting Krimpenerwaard.
2) Beschikbaar stellen van een krediet van €125.000 voor het opstellen van een nieuw
waterhuishoudingsplan voor de Krimpenerwaard.
3. Achtergrondinformatie
In 2005 en 2007 heeft u ingestemd met respectievelijk de 3de en 4de module landinrichting
Krimpenerwaard en met de daarin opgenomen begroting en bijdragen door het
hoogheemraadschap. Bij de behandeling van deze module zijn niet direct de benodigde
middelen beschikbaar gesteld, mede omdat de ervaring leert dat de uitvoering niet altijd
zeker is. De maatregelen waarvoor nu wordt gevraagd de bijdragen beschikbaar te stellen
zijn uitvoeringsgereed.
4. Motivering voorstel
Maatregelen
Inmiddels worden een aantal maatregelen voorbereid die binnenkort worden uitgevoerd. Het
gaat onder andere om waterhuishoudkundige maatregelen en “natte ecologische
verbindingszones”.
Grondverwerving
In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat er kansen kunnen ontstaan om grond te
verwerven waar in het kader van het nieuwe watersysteem maatregelen genomen moeten
worden. Deze kansen ontstaan doordat eigenaren/ondernemers concrete plannen maken
voor hun toekomst nu er duidelijkheid ontstaat omtrent de ontwikkelingen in de
Krimpenerwaard. Hiernaast worden in het kader van de landinrichting door de Dienst
Landelijk Gebied kavelruilen georganiseerd. Om dergelijke kansen te kunnen benutten is het
wenselijk om op dit soort ontwikkelingen flexibel in te kunnen spelen.

Adviezen nieuw watersysteem
Als gevolg van het veenweidepact en de nieuwe begrenzing van natuurgebieden zal een
nieuw inrichtingsplan gemaakt moeten worden in plaats van het oude Raamplan. Een
belangrijk onderdeel van de inrichtingsplan is de waterstaatkundige inrichting. Hiervoor moet
een nieuw waterhuishoudingsplan opgesteld worden. Dit plan bouwt voort op de notitie ‘Naar
een nieuw watersysteem in de Krimpenerwaard’. Om een dergelijk nieuw systeem goed te
kunnen beoordelen is onderzoek nodig naar de effecten op de kwel en wegzijging,
faalkansen, waterkwaliteit, bebouwing en landbouw.
5. Gevolgen/consequenties
Financieel
De bijdrage van het hoogheemraadschap aan de betreffende maatregelen en
grondverwerving bedraagt conform de kostenverdelingsstaten in de modules 50% van de
totale investering. Voor de huidige maatregelen bedraagt de bijdrage € 60.000. Voor de
grondverwerving wordt voorgesteld om vooralsnog een bedrag van € 165.000 beschikbaar te
stellen.
De investering voor de ontwikkeling van het waterhuishoudingsplan komt volledig voor
rekening van het hoogheemraadschap en bedraagt € 125.000
Deze investeringen kunnen gedekt worden uit de post 21 veenweidepact van de
meerjarenbegroting.
Personeel
In de planningen is rekening gehouden met de begeleiding van de werken en advisering ten
behoeve van het nieuwe waterhuishoudingsplan.
Juridisch/Risico’s
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Inrichting Landelijk Gebied is nog niet geheel
duidelijk welke status het waterhuishoudingsplan moet hebben. Dit zal in de komende
periode nog worden onderzocht. Naar verwachting heeft dit echter geen effect op de inhoud
en kwaliteit van het plan.
6. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren
Als tussenproduct wordt een peilenplan opgesteld. Dit peilenplan zal via het overlegcircuit
van het veenweidepact met betrokken partijen worden besproken. Uiteindelijk zal ook het
waterhuishoudingsplan via deze weg met betrokken partijen worden besproken. Afhankelijk
van de gewenste status in relatie tot het inrichtingplan zal het waterhuishouding mogelijk nog
formeel ter visie moeten worden gelegd.
7. Verdere aanpak, procedure, planning
Concept peilenplan oktober 2007.
Vaststelling waterhuishoudingsplan in maart 2008.
8. Evaluatie
Niet van toepassing.
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