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1. Inleiding
Op verzoek van de provincie Zuid-Holland heeft de Landinrichtingscommissie
Krimpenerwaard een vierde module voorbereid voor de uitvoering van maatregelen in het
kader van de landinrichting Krimpenerwaard. Gedeputeerde staten (GS) hebben deze module
inmiddels vastgesteld. Hierbij hebben GS tevens de middelen beschikbaar gesteld voor de
uitvoering van de in de module opgenomen maatregelen. Voorwaarde is wel dat
medefinanciers hun bijdrage schriftelijk toezeggen en nakomen. In deze module zijn
maatregelen opgenomen waarvoor een bijdrage van het hoogheemraadschap wordt
verwacht.
2. Voorstel
Instemmen met de vierde module landinrichting Krimpenerwaard en een bijdrage toezeggen
conform de voorgestelde kostenverdeling, maximaal 50% in de kosten voor de verbetering
van het watersysteem, overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief.
3. Achtergrondinformatie
De uitvoering van de landinrichting Krimpenerwaard vindt in fases plaats via zogeheten
modulen. Dit houdt in dat de Landinrichtingscommissie voor de uitvoering van de
landinrichting modulen ontwikkelt. Een module bevat een samenhangend pakket van werken
dat in een periode van 4 jaar uitgevoerd kan worden, met een begroting. Deze door de
landinrichtingscommissie ontwikkelde modulen worden door GS vastgesteld. Bij de
vaststelling worden de middelen die hiervoor van rijk en provincie benodigd zijn beschikbaar
gesteld. Voorwaarde is wel dat ook derden, waaronder het hoogheemraadschap, aangeven in
te stemmen met de maatregelen en hiervoor te zijner tijd de middelen beschikbaar te stellen.
Tot op heden zijn er drie modulen vastgesteld. Modulen één en twee zijn inmiddels
afgesloten. De derde module is vorig jaar vastgesteld. De middelen hiervoor zijn in principe
tot en met 2010 beschikbaar.
De maatregelen in module 4 zijn alle zogenoemde geen-spijtmaatregelen. Dit zijn
maatregelen die door de Landinrichtingscommissie benoemd zijn als niet ter discussie
staande in het kader van het Veenweidepact.
4. Motivering voorstel
Module 4 bevat maatregelen voor de thema’s landbouw, natuur, landschap, recreatie, milieu
en waterbeheersing. Volgens het voorstel draagt het hoogheemraadschap alleen bij aan de
maatregelen onder het thema waterbeheersing. Het gaat hierbij om de realisatie van het

derde hoofdgemaal, de aanleg van een brug en de verbreding van enkele waterlopen inclusief
de hiervoor benodigde grondverwerving.
Derde hoofdgemaal
In het kader van module 1 zijn reeds twee nieuwe hoofdgemalen gerealiseerd. Uiteindelijk
dient er nog één hoofdgemaal gerealiseerd te worden. Door de ouderdom van de huidige
gemalen en de staat waarin deze verkeren is het noodzakelijk om deze zo spoedig mogelijk
te vervangen. Op grond van de notitie ‘Naar een nieuw watersysteem in de Krimpenerwaard’
(behandeld in de verenigde vergadering van september 2006) is de nieuwe locatie van het
derde hoofdgemaal bepaald nabij het huidige gemaal Verdoold in Gouderak. In uw
vergadering van november 2006 heeft u een krediet van € 40.000 beschikbaar gesteld voor
een locatiestudie voor het derde hoofdgemaal, een en ander in het kader van de uitvoering
van module 3.
Verbreding hoofdwatergangen, brug Achterbroek en grondverwerving hoofdwatergangen
Om het nieuwe gemaal Krimpenerwaard en het te realiseren derde hoofdgemaal optimaal te
kunnen laten functioneren moet het watersysteem op onderdelen aangepast worden.
Hiervoor dienen twee watergangen verbreed te worden en een brug te worden aangelegd.
Voor de verbreding is het noodzakelijk gronden te verwerven.
5. Gevolgen/consequenties
Financieel
De totale kosten voor de waterbeheersingsmaatregelen in module 4 bedragen € 8.975.000.
De maatregelen zijn geschaard onder het Raamplan herinrichting Krimpenerwaard en vallen
daardoor onder de afgesproken kostenverdeling van 50% voor rekening van het
hoogheemraadschap en 50% voor rekening van het rijk. De bijdrage van het
hoogheemraadschap wordt daarmee vastgesteld op maximaal € 4.487.500. Deze
investeringen vallen onder de post Veenweidepact (nr. 21) uit het investeringsprogramma in
de meerjarenbegroting. Deze post is echter gebaseerd op de globale kostenraming in de
notitie ‘Naar een nieuw watersysteem in de Krimpenerwaard’. Op basis van deze raming zijn
de kosten van de in module 4 opgenomen waterbeheersingswerken bepaald op een bedrag
van € 4.600.000 (incl. 10% kosten voor procesbegeleiding). Bij de gehanteerde
kostenverdeling zou dan € 2.300.000 voor rekening zijn van het hoogheemraadschap.
Bij het opstellen van de vierde module is de Landinrichtingscommissie uitgegaan van haar
begroting in het Raamplan van 1999. De begroting van het Raamplan was in principe
nauwkeuriger dan de raming van het hoogheemraadschap. Zo is voor het hoofdgemaal
uitgegaan van een globaal ontwerp terwijl wij alleen nog hebben gerekend met kentallen.
Daarentegen komt het gemaal nu op een geheel andere locatie waardoor het globaal ontwerp
mogelijk geheel niet meer past. Derhalve wordt er rekening mee gehouden dat de bijdrage
aan de kosten voor de beoogde waterbeheersingswerken voor het hoogheemraadschap
€ 2.300.000 bedragen tot een maximum van € 4.487.500. Uiteindelijk zal op basis van
besteksramingen het daadwerkelijk benodigde krediet worden gevraagd.
Personeel
In de planningen is rekening gehouden met uitvoering van de maatregelen in de vierde
module. Dit heeft derhalve geen nadere gevolgen.
De uitvoering van de vierde module is door de provincie gedelegeerd aan de Dienst Landelijk
Gebied (DLG). Daardoor is DLG dus ook verantwoordelijk voor de realisatie van het derde
hoofdgemaal en de andere waterstaatkundige werken. Echter, in het verleden is dit niet de
meest optimale werkwijze gebleken. Gelet op het belang van een goede waterhuishouding
hebben wij met DLG afgesproken dat het hoogheemraadschap de uitvoering trekt van het
derde hoofdgemaal en de oplossing van het hieraan gekoppelde waterstaatkundig knelpunt
(verbreding watergangen en aanleg brug). Dit betekent dus dat het hoogheemraadschap
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projectleider is van het gemaal en dat rekening gehouden moet worden met een extra
personele inspanning. In de begroting is hiermee rekening gehouden.
Juridisch
Doordat het hoogheemraadschap opdrachtgever wordt voor een aantal werken, wordt ook
een groter risico genomen. Zo zal te zijner tijd DLG gevraagd moeten worden om de
rijksbijdrage ter grootte van 50% van de benodigde investering definitief beschikbaar te
stellen. Verder worden de risico’s ten dele beheerst via onze doorlopende CAR-verzekering.
Tenslotte zijn dit risico’s die ten principale behoren bij de taakstelling van het
hoogheemraadschap.
6. Communicatie en wijze van publiceren
Voor de realisatie van de werken zal een communicatieplan worden opgesteld.
7. Verdere aanpak, procedure, tijd/planning
Voor zover DLG trekker is van de in de module opgenomen werken zal voorafgaande aan de
feitelijke realisatie van de diverse onderdelen van de module, per te realiseren werk en voor
de definitieve aanbesteding, instemming aan het hoogheemraadschap gevraagd worden over
de wijze van uitvoering, de regelingen van eigendom, beheer en onderhoud en de financiën.
Op basis van onze beoordeling hiervan zullen wij vervolgens aan uw vergadering voorstellen
hiervoor de benodigde kredieten beschikbaar te stellen.
Voor het hoofdgemaal wordt reeds een locatiestudie uitgevoerd. Na afronding hiervan in de
eerste helft van 2007 zal de voorbereiding verder ter hand worden genomen. Hiervoor zullen
wij u naar verwachting in de vv van juni 2007 voorstellen een voorbereidingskrediet
beschikbaar te stellen.
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