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Bijlagen
Kredietvoorstel na het ophogen van de kade ZPP-011 Kleinpolder te Nieuwerkerk aan den IJssel, in de
Gemeente Zuidplas.

1. Inleiding
Het kredietvoorstel betreft het beschikbaar te stellen van een aanvullend krediet groot € 60.000
om deze ophoging van de regionale waterkering langs de Ringvaart af te ronden. De kade
Kleinpolder te Nieuwerkerk aan den IJssel gelegen in de gemeente Zuidplas is opgehoogd in het
kader van het 10-jarig ophoogprogramma. Dit project is opgeleverd begin juni 2010. Het betrof
een samenwerking met de gemeente Zuidplas.

2. Voorstel
De aanneemsom van het project bedroeg € 260.000. Het merendeel van de kosten is gedragen
door de gemeente Zuidplas. Voor HHSK was een krediet van € 72.000 beschikbaar. Wij stellen u
thans voor om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van totaal € 60.000. In het
oorspronkelijke krediet was reeds rekening gehouden met de bijdrage van de gemeente Zuidplas.
De aanvulling is nodig omdat bij de oorspronkelijke kredietaanvraag uit 2007 nog geen rekening
was gehouden met te activeren uren van het eigen personeel. Doordat het primaat bij het
Waterkeringbeheer lag is HHSK o.a. opgetreden als bestekhouder.

3. Achtergrondinformatie
De voorgestelde aanvulling is nodig omdat bij de oorspronkelijke kredietaanvraag uit 2007 nog
geen rekening werd gehouden met te activeren uren van het eigen personeel. De regels schrijven
voor dat we dit nu wel doen. Het merendeel van de uren is besteed aan de voorbereiding en de
uitvoering van het werk. Ook voor de afronding is nog een klein aantal uren nodig.

4. Motivering voorstel
In het kader van het 10-jarig ophoogprogramma moet de kade aan de legger voldoen en
daarmee aan de keurhoogte.

5. Gevolgen/consequenties
Financieel
In dit voorstel wordt een aanvullend krediet aangevraagd van totaal € 60.000. De jaarschijf 2010
van het investeringsprogramma voor de programmabegroting van 2010 houdt hiermee rekening
onder Programma 1: Te activeren uren personeel
Personeel
De personeelskosten á € 60.000 van eigen personeel voor dit project zijn gebasseerd op
ongeveer 790 uur voor voorbereiding, begeleiding van de uitvoering en afronding van dit project.
Juridisch/Risico’s
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is conform de legger
onderhoudsplichtig.

6. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren
Afstemming over de afronding van het project is reeds geschied via de website.
Een aankondiging van de oplevering van de werkzaamheden in de plaatselijke krant is niet
noodzakelijk.
De Kade heeft voldoende hoogte conform de keur waarin de minimale aanleghoogte opgenomen
is voor de kade, deze bedraagt N.A.P. -1,55 m.

7. Verdere aanpak, procedure, planning
Zodra het krediet ter beschikking is gesteld zal het werk worden afgerond.

8. Evaluatie
Niet van toepassing
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris-directeur,

dijkgraaf,
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