VV 28 maart 2012
Agendapunt 6.3

Besluitenlijst commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid
Datum
Aanwezig

: 9 maart 2012, aanvang 09.30 uur
: J.H. Oosters, voorzitter
W.G. Werumeus Buning, secretaris
M.J.H. van Kuijk (secretaris-directeur)
A.M. van Zoelen (hoogheemraad), G. de Jonge (hoogheemraad), C. van der Velden (hoogheemraad), W. Boer Gzn.(ongebouwd),
B. Bruil (PvdA), G.J.M. Derksen (Water Natuurlijk), J. Graveland (DWLK), E. Kortlandt (WaterNatuurlijk), K. Labrie (Bedrijven), de
heer H.H. Luigies (VVD), M. Molenaar (CDA), P.C. Paulusma (PvdA), A. Vonk Noordegraaf (Stg K’waard op de Kaart), M.C.
Wientjens-v.d. Velden (VVD), T. Wieringa-Posthumus (CDA).
M. Vink (afdelingshoofd Watersystemen)
E.S. Snijders (notulen)

Afwezig m/k

: J. Baas (bedrijven), T.A. Nauta (Water Natuurlijk), H. Prinsen (SGP ChristenUnie).

Nr

Agendapunt

Besluit

1.

Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, vervolgens meldt hij de
berichten van verhindering.

2.

Mededelingen.

Voor het agendapunt B.5 dijkversterkingsplan Krimpen heeft zich een inspreker gemeld, de
heer Werksma. Derhalve wordt voorgesteld agendapunt B.5 als eerste punt op de agenda
te behandelen. De vergadering stemt hiermee in.
Mevrouw Van Zoelen geeft in het kort de stand van zaken met betrekking tot de
samenwerking in de afvalwaterketen weer. Voor de regio Kortenoord is onlangs een
intentieverklaring getekend in samenwerking met de gemeentes Zuidplas en Lansingerland
om de opgestelde samenwerkingspunten verder uit te werken.
Met de gemeente Capelle aan den IJssel wordt binnenkort de rapportage afgerond.
Voor de regio Rotterdam, waar HHSK samenwerkt met de Hollandse Delta en Delfland is de
verwachting dat de eerste resultaten april/mei beschikbaar komen.

3.

Ingekomen stukken.

Geen.

4.

Besluitenlijst van de vergadering
van de commissie Integraal
Waterbeheer en Veiligheid van
4 november 2011.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

Agendapunten voor de verenigde vergadering van 29 maart 2012.

Bespreekstukken
B.2
Bestuursrapportage incl. WBPdoelenrapportage.

De commissie adviseert kennis te nemen van de bestuursrapportage inclusief WBPdoelenrapportage.
De commissie heeft waardering voor de wijze van rapporteren.
De voorzitter zegt toe dat de teksten in de Voorjaarsnota ten opzichte van de rapportage
verder zullen worden aangescherpt.

B.5

Dijkversterkingsplan Krimpen.

De heer Werksma maakt gebruik van het inspreekrecht. De tekst daarvan heeft hij u al per
email verzonden.
De commissie adviseert in te stemmen met:
1. het “’Projectplan Dijkversterking Krimpen” inclusief de nota van beantwoording vast te
stellen;
2. de m.e.r. voor dijkvak 1;
3. de optimalisatie voor dijkvak 4 te accorderen waardoor de lengte van de diepwand kan
worden beperkt en kan worden overgegaan op een duurzame oplossing door het
toepassen van een kleiberm;
4. te besluiten tot aankoop van de volgende woonhuizen te Krimpen aan de Lek, gemeente
Nederlek:
 dijkvak 3, Middelland nr. 50 en 52 en de naast gelegen percelen inclusief de
versneld aanbrengen van een deel van de berm zodat door de bewoner van nr. 52
een nieuw gehele project dijkversterking per 1 januari 2012 zal worden gestart;
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 dijkvak 4 Rijsdijk 15, 17, 17a en 17b;
 dijkvak 5, Rijsdijk 40.
5. een krediet ten behoeve van de aankoop van panden en de verdere voorbereiding en
een eerste deel van de uitvoering beschikbaar te stellen groot € 3.575.000.
Naar aanleiding van de vragen van de heer Paulusma over archeologie, landschap en
cultuurhistorie geeft de voorzitter aan hieraan aandacht zal worden besteed tijdens de
voorjaarschouw van 18 april.
Op de vraag over de stavaza uitvoering met betrekking tot de wegen en bruggen geeft de
voorzitter aan dat hierover in de September VV gerapporteerd zal worden.
B.6

Eerste kredietvoorstel voorbereiding
dijkversterking Capelle en
Moordrecht.

De commissie adviseert in te stemmen met:
1. tot versterking van de dijkvakken Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel en Oosteinde in
Moordrecht op korte termijn over te gaan ongeacht de toekomstige status van de
Hollandsche IJssel;
2. in principe te besluiten tot uitvoering van de feitelijke versterking van deze dijkvakken
ook als (mede)financiering door het nieuwe HWBP nog onduidelijk is en HHSK zelf tot
financiering zal moeten overgaan;
3. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000 voor het opstellen
van twee projectplannen dijkversterking (voorheen dijkversterkingplannen).
Voorts adviseert de commissie het agendapunt te agenderen als hamerstuk.

Hamerstukken
H.3
Vaststellen legger
boezemwaterkeringen en kade
waterberging Eendragtspolder.
Kredietvoorstellen
H.4
Het ophalen en in profiel brengen
van de primaire waterkering
Lekdijk-West in de gemeente

De commissie adviseert in te stemmen met het vaststellen van:
- de legger van de waterkeringen, onderdeel: Boezemwaterkeringen
- de legger van de waterkeringen, onderdeel: Kade waterberging Eendragtspolder
overeenkomstig het bijgaande besluit.

De commissie adviseert in te stemmen met het voorstel om een uitvoeringskrediet
beschikbaar te stellen van totaal € 495.000 ten behoeve van: het ‘ophalen en in profiel
brengen’ van de kruin van de primaire waterkering Lekdijk-West hmp 6.0 - hmp 9.,5 (het
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Bergambacht.

gedeelte tussen het gemaal van de Krimpenerwaard en de provinciale weg N478), in de
gemeente Bergambacht.

H.5

Het ophogen van de regionale
waterkering in de gemeente
Zuidplas/Gouda.

De commissie adviseert in te stemmen met het voorstel een uitvoeringskrediet beschikbaar
te stellen van € 1.000.000 voor het ophogen van de regionale waterkering in
Moordrecht/Gouda.

H.6

Het ophalen en in profiel brengen
van gedeelten van het binnentalud
van de primaire waterkering in de
gemeente Ouderkerk, kernen
Ouderkerk aan den IJssel en
Gouderak.

De commissie adviseert in te stemmen met het verzoek een uitvoeringskrediet beschikbaar
te stellen van totaal € 300.000 ten behoeve van het ophalen en in profiel brengen van
gedeelten van het binnentalud van de primaire waterkering in de gemeente Ouderkerk,
kernen Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak.
De heren Bruil en Paulusma vragen of er in het vervolg een kaartje bij de stukken
gesloten kan worden. De voorzitter zegt toe dat hier in het vervolg rekening mee wordt
gehouden.

H.7

Vervolg toetsing primaire en
regionale waterkeringen.

De commissie adviseert in te stemmen met het voorstel om een uitvoeringskrediet
beschikbaar te stellen van € 300.000 voor het aanpakken van strekkingen, waarover tot
dusver nog geen definitief veiligheidsoordeel kon worden gegeven.

H.8

Renovatie kunstwerken
watersystemen 2012.

De commissie adviseert in te stemmen met het voorstel om een krediet van € 540.000
beschikbaar te stellen ten behoeve van de renovatie van peilregelende kunstwerken in
2012.

H.9

Kredietvoorstel waterplannen
inclusief rapportage gemeentelijke
waterplannen.

De commissie adviseert, met uitzondering van de coalitie ongebouwd, dit agendapunt te
agenderen als bespreekstuk.
Mevrouw Van Zoelen zegt toe, binnenkort de kosten van onderhoud van de
Natuurvriendelijke Oevers inzichtelijk te zullen maken.
Naar aanleiding van de opmerking coalitie ongebouwd, dat ondanks de vele investeringen
in het watersysteem de ecologische waterkwaliteit nog niet zichtbaar is verbeterd zegt de
heer Van der Velden dat dit wordt aangepast en voorzien van een toelichting.
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H.10

Waterplein Benthemplein.

Dit agendapunt wordt in een besloten deel, na afloop van het openbare deel van deze
vergadering, besproken.
De commissie adviseert in te stemmen met het voorstel en dit te bespreken in de openbare
VV.

H.11

Het vervangen van appendages aan
persleidingen en vestigen zakelijk
recht.

De commissie adviseert in te stemmen met het voorstel om een krediet van € 150.000
beschikbaar te stellen voor de vervanging van de appendages, die als gevolg van de
actuele technische toestand hiervoor in aanmerking komen.
Een vraag van de heer Luigies of alles met betrekking tot de overeenkomsten zakelijk
recht inzichtelijk is(omvang en procedure), antwoordt de voorzitter hier in de
beschouwingen op terug te komen.

K.2

Emissiebeheer met de doelgroepen
‘op het netvlies’.

De commissie adviseert kennis te nemen van de beleidsvisie ‘Emissiebeheer’ met de
doelgroepen ‘op het netvlies’.
De heer Luigies informeert of er nog vergunningen zijn die HHSK zelf verstrekt. Mevrouw
Van Zoelen geeft aan dit nader te zullen bekijken en hierop terug te komen.
De heer Luigies heeft een groot aantal juridisch technische opmerkingen/vragen die niet in
deze vergadering thuis horen. Derhalve zal hij deze week de vragen naar de betrokken
portefeuillehouders sturen.
Mevrouw Van Zoelen merkt op dat de uitgebreide rapportage op internet wordt geplaatst.
is.

6.

Rondvraag en sluiting.

De heer Labrie informeert naar de resultaten van de vistrap Abraham Kroes. Mevrouw Van
Zoelen antwoordt dat er wel een monitoring heeft plaatsgevonden. Maar de resultaten
daarvan haar nog niet bekend zijn.
De voorzitter geeft naar aanleiding van een vraag over de stand van zaken Zuidplas van
de heer Bruil aan dat de werken die HHSK vanwege het Nationaal Bestuursakkoord Water
op zich heeft genomen binnen termijn worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt het
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onderwerp te agenderen voor een informele bijeenkomst.
De heer Bruil heeft gelezen dat gemeenten vanwege Europees beleid, in het kader van de
monetaire unie gevolgen ondervinden van het EMU-saldo en vraagt of dit ook geldt voor
het waterschap. De voorzitter antwoordt dat dit onderwerp in de commissie AZM zal
worden besproken en volgt er een notitie in de mededelingen.
Mevrouw Wieringa vraagt, naar aanleiding van een bericht in het nieuws, of hackers ook
hier het gemaal aan en uit kunnen zetten. De voorzitter antwoordt dat hierover een bericht
is gestuurd aan de VV en dat dit niet op onze gemalen van toepassing.
De heer Boer merkt op dat een aantal nieuwe wandel- en fietspaden is aangelegd die in
het beheer en onderhoud bij HHSK zijn. De recreanten, met name in de Krimpenerwaard
Zuid, missen de bewegwijzering. De heer Boer vraagt wie verantwoordelijk is voor
bewegwijzering. De heer Boer zal een kaart doen toekomen waarop de routes staan
aangegeven.
Notitie van de voorzitter:
Bewegwijzering is een verantwoordelijkheid van iedere individuele wegbeheerder. In de
Krimpenerwaard is HHSK dan ook verantwoordelijk voor de bewegwijzering langs haar
wegen. In de praktijk heeft HHSK het onderhoud in het verleden belegd bij de ANWB. Ook
verzoeken voor herziening of aanvulling worden aan hen gesteld. Als gevolg van Europese
wetgeving mag de ANWB deze taken niet meer uitvoeren (geen alleenrecht). Om
bestaande kennis te borgen evenals de Nederlandse kwaliteitsstandaarden te handhaven
wordt er gewerkt aan het vormen van een tweetal stichtingen. Over de exacte vorm zijn de
ANWB, de koepels (IPO, VNG, UVW) en het ministerie het niet eens. Dit heeft tot gevolg
dat er een leemte is ontstaan op het vlak van bewegwijzering voor kleine partijen, zoals
het HHSK die zelf de kennis niet in huis hebben.
Rondom de nieuw aangelegde fietspaden is daarom de bewegwijzering nog onvoldoende op
orde. Ambtelijk zijn wij in overleg met onze contactpersoon bij de ANWB om de
bewegwijzering voor het komend recreatieseizoen op een aanvaardbaar niveau te brengen.
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Vervolgens meldt de heer Boer dat een particulier in de Krimpenerwaard zijn baggerdepot
aan HHSK heeft aangeboden.
De voorzitter verzoekt de heer Boer zijn vragen over de schouw en peilbesluit voor te
leggen aan de desbetreffende afdeling. Voor wat betreft het peilbesluit verwijst hij naar de
heer Vink.
De heer Graveland geeft aan behoefte te hebben aan een informele vv of
voorlichtingsavond waarin het rapport van de heer De Zeeuw over veedrenking nader
uiteen worden gezet. De voorzitter antwoordt dat de ervaringen, voort gekomen uit het
veedrenkingsonderzoek onderzoek Krimpenaard (2008), in commissieverband kunnen
worden besproken. De heer Boer merkt nog op dat heer De Zeeuw bereid is hier een
nadere toelichting op te komen geven.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met dank aan de inbreng van de aanwezigen.
Vastgesteld in de vergadering van 8 juni 2012.
Secretaris,

Voorzitter,
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