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1. Inleiding
Met bijgaand voorstel informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de gemeentelijke
waterplannen. Wij verzoeken u een krediet beschikbaar te stellen ten dienste van de uitvoering
en de (resterende) planvorming.

2. Voorstel
Wij stellen u voor:
- kennis te nemen van de ‘stand van zaken opstellen en uitvoeren gemeentelijke waterplannen’
(zie bijlage 1);
- kennis te nemen van de waterplannen Lansingerland en de deelwaterplannen van de
gemeente Capelle aan de IJssel (West/’s-Gravenland, Schenkel, Middelwatering/ Oostgaarde
en Rivium/ Fascinatio), alsmede ons besluit tot vaststelling van deze plannen (zie bijlagen 2a
en 2b voor de samenvattingen van deze plannen);
- kennis te nemen van het voorstel (bijlage 3) voor investeringen in 2011 ten dienste van de
uitvoering van waterplan maatregelen en (resterende) planvorming;
- een krediet ter grootte van in totaal € 230.000,-- (inclusief BTW) beschikbaar te stellen voor
de inhuur van personele inzet voor de uitvoering van waterplan maatregelen en een krediet
ter grootte van in totaal € 30.000,-- (inclusief BTW) beschikbaar te stellen voor de
(resterende) planvorming.

3. Achtergrondinformatie
HHSK werkt samen met de inliggende gemeenten en deelgemeenten aan in totaal 20
waterplannen. In deze plannen wordt gebiedsgericht en integraal beschouwd hoe de diverse
opgaven van hoogheemraadschap en gemeente zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen worden
gerealiseerd. Daarbij bieden de waterplannen ook een goed platform om het onderhoud en de
afstemming daarover met de gemeenten te optimaliseren. De hoofdaandacht gaat uit naar de
stedelijke gebieden.
In bijlage 1 leest u meer over de voortgang in 2010 van de planvorming en uitvoering en de
stand van zaken per plan. Het geheel overziend kan geconstateerd worden dat in 2010:
- met veel inzet van medewerkers van HHSK vier deelwaterplannen van Capelle en het
waterplan Lansingerland tot stand gekomen zijn.
- van de 20 waterplannen slechts 2 nog niet gereed zijn: waterplan Zuidplas en Rotterdam
Overschie
- de overgang van planvorming naar de opstart van de uitvoering een grote doorlooptijd
kent. Het tempo wordt deels bepaald door de beperkte beschikbaarheid van capaciteit bij
(deel)gemeente danwel HHSK;
- er desondanks vele maatregelen in voorbereiding zijn genomen en enkele reeds zijn
uitgevoerd. Met name in Rotterdam, waar de opgaven het grootst zijn, is afgelopen jaar
veel gebeurd.
In de bijlagen 2a en 2b zijn de samenvattingen van de vastgestelde waterplannen
Lansingerland en de vier deelplannen van de gemeente Capelle aan de IJssel opgenomen. De

waterplannen zelf liggen voor u ter inzage op het bestuurssecretariaat. Hierin zijn ook de
volledige maatregelenpakketten met kostenraming opgenomen.
Vooruitkijkend kan geconcludeerd worden dat:
- in 2011 naar verwachting alle waterplannen zijn opgesteld inclusief de herijking van
waterplan Krimpen a/d IJssel en de actualisatie van waterplan Rotterdam Centrum;
- in 2011 en (deels) in 2012 nog capaciteit nodig is om waterplannen van planvorming naar
uitvoering te brengen;
- een tijdelijke impuls in capaciteit wenselijk is, om de waterplannen in uitvoering aan te
sturen, parallel aan de inspanning om de resterende waterplannen af te ronden, in
besluitvorming te brengen en de uitvoering op te starten.
In bijlage 3 treft u het hieraan verbonden kredietvoorstel.

4. Motivering voorstel
In het WBP 2010-2015 is het opstellen en uitvoeren van (deel)gemeentelijke waterplannen
benoemd als een van de te realiseren doelen. Met het vaststellen van de gemeentelijke
waterplannen geeft HHSK bestuurlijk commitment aan de bij het waterplan behorende
maatregelen, uitvoeringsplanning en financiering. De afspraken t.a.v. de financiering en
trekkerschap worden jaarlijks vastgelegd in overleg met de andere waterplanpartij(en).

5. Gevolgen/consequenties
Financieel
De voorgenomen investering van € 230.000,-- ten dienste van de uitvoering van waterplan
maatregelen betreft de (tijdelijke) vergroting van de personele capaciteit voor het uitvoeren van
gemeentelijke waterplannen. Deze investering is opgenomen in het investeringsprogramma 2 van
de programmabegroting 2011 bij " uitvoeren maatregelen stedelijke waterplannen".
De voorgenomen investering van € 30.000,-- ten dienste van de planvorming betreft het
planproces Rotterdam Overschie. Deze investering is opgenomen in het investeringsprogramma 2
van de programmabegroting 2011 bij " opstellen stedelijke waterplannen".
Personeel
Voor het kunnen uitvoeren van de waterplannen zal tijdelijk externe personele capaciteit worden
aangetrokken, gefinancierd vanuit het investeringsprogramma voor de uitvoering van
maatregelen stedelijk waterplannen.
Juridisch/Risico’s
Niet van toepassing.

6. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren
Het uitvoeren van waterplanmaatregelen heeft invloed op de omgeving. Afhankelijk van de aard
en omvang van de maatregelen, zal steeds een daarbij passend communicatietraject worden
doorlopen. Daartoe zijn/ worden communicatieplannen opgesteld en zijn communicatie-adviseurs
van alle partijen betrokken bij de uitvoering. Het besluit tot vaststelling van waterplannen wordt
gepubliceerd op de gemeentelijke websites, alsmede op de website van HHSK.

7. Verdere aanpak, procedure, planning
Na het vaststellen van de waterplannen en bijbehorende uitvoeringsprogramma’s door de
gemeenten worden uitvoeringsteams samengesteld die de maatregelen in gang moeten zetten.
Afhankelijk van de aard en omvang geldt een voorbereidingstermijn om de maatregelen en
uitvoeringstermijnen nader te concretiseren. HHSK zal dit in overleg met de betreffende
gemeenten steeds afstemmen. Naar verwachting zal in de loop van 2011 meer duidelijkheid
komen over benodigd krediet voor specifieke waterplan maatregelen, die dit jaar in uitvoering
komen. Indien nodig, zal hiervoor een kredietaanvraag worden gedaan conform de geëigende
procedure.
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8. Evaluatie
Wij zullen uw vergadering regelmatig, minimaal 1 keer per jaar, op de hoogte brengen van de
voortgang in planvorming en uitvoering van alle gemeentelijke waterplannen, in de vorm van een
voortgangsrapportage.
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris-directeur,

dijkgraaf,

M.J.H. van Kuijk

mr. J.H. Oosters
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