Aan de leden van de
verenigde vergadering

V.V:
Agendapuntnr.
Onderwerp

30 november 2011

Datum
Bijlagen

22 november 2011

beschouwingen

Voorstel
Wij stellen u voor kennis te nemen van bijgaande beschouwingen naar aanleiding van de
commissievergaderingen op 4 november jongstleden en deze te betrekken bij de bespreking van
de voorstellen in uw vergadering van 30 november 2011.
Wijziging agenda
Op basis van de commissievergaderingen IWV en AZM zijn de agendapunten B.4 organisatie
muskusrattenbestrijding en B.6. Dijkversterking Capelle en Moordrecht geagendeerd als
hamerstuk. Het agendapunt K.1 HR-visie wordt doorgeschoven naar de commissievergadering
van 9 maart 2012.
Advisering van de commissies
Een aantal tekstuele opmerkingen is verwerkt in de tekst.
De commissies adviseerden overwegend positief op de voorstellen. Hieronder maken wij bij een
aantal agendapunten enkele beschouwende opmerkingen. De overige agendapunten geven naar
aanleiding van de behandeling in de commissies geen aanleiding tot nadere beschouwingen.
Agendapunt B.1. Programmabegroting (AZM)
Een aantal tekstuele opmerkingen is verwerkt in de tekst. De aangepaste versie is bijgevoegd.
De heer De Jong vraagt of er een lijst opgesteld kan worden met welke wegbruggen er
vervangen zullen worden in 2012 en wanneer dit zal gebeuren.
De heer Van der Klugt zegt toe dit uit te zullen laten zoeken.
Reactie college:
Wegbruggen
Met het voorbereidingskrediet zoals opgenomen op pagina 63 van de begroting zal een traject
worden opgestart en uitgevoerd om op innovatieve en kostenverlagende wijze de vervanging van
de wegbruggen op de markt te brengen. We zullen niet op traditionele wijze de voorbereiding van
de werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren en met een traditioneel bestek aanbesteden.
Omdat de opgave groter is dan door ons eigen personeel opgepakt kan worden, zullen we
hiervoor externe expertise inhuren. De uitvraag daartoe is reeds gedaan. Wij zullen daarbij de
wegbruggen inbrengen die op de planning staan voor 2012 en 2013 zodat het totale werkpakket
ook een redelijke omvang heeft. Uitzondering vormen de bruggen in de Gouderakse Tiendweg.
Deze weg staat op de planning voor reconstructie en valt binnen het watergebiedsplan
Krimpenerwaard. Om die reden wordt voor de reconstructie van de weg en de wegbruggen
gezamenlijk een apart project opgestart. Voor het totaal overzicht van de geplande bruggen is
een bijlage toegevoegd. De voorbereiding/ontwerp en realisatie van onderstaande wegbruggen
zal zoals boven gesteld in 2012 in één opdracht worden aanbesteed. In de opdracht zal worden
gesteld dat de realisatie van het totaal voor het einde van 2013 plaats moet vinden.

Na de aanbesteding begin 2012 zal op basis van de planning van de aannemer aan wie het werk
gegund wordt, inzicht gegeven kunnen worden in welke bruggen in welke periode vervangen
zullen worden.
Baggeren 2012
De heer Heemskerk geeft aan dat in de tabel op pagina 23 van de Programmabegroting 2012 ‘te
voteren bedragen uit het investeringsprogramma voor programma 2’ onder baggeren in 2012 € 0
is opgenomen terwijl in de toelichting per investering vermeldt staat dat wel gestart wordt met
baggeren van de Ringvaart van de Zuidplaspoder.
De heer Van der Klugt zegt toe dit uit te zullen laten zoeken.
Reactie college:
In de programmabegroting 2012 is voor 2012 geen te voteren bedrag opgenomen voor het
baggeren van de Ringvaart, omdat in uw vergadering van 30 maart 2011 reeds een
uitvoeringskrediet beschikbaar is gesteld.
B.3. Nota toezicht en handhaving. (AZM)
In de commissie AZM zijn diverse opmerkingen gemaakt over de tekst. Daarnaast is nader
aandacht gevraagd om specifiek aan te geven wat exact door de verenigde vergadering moet
worden vastgesteld. Bijgaand treft u een aangepast voorstel en aangepaste nota aan.
B.5. Implementatie Baggerbeleid en schouw buitgewoon onderhoud. (IWV)
In de commissie IWV is uitgebreid over het onderwerp gediscussieerd. Wij achten het zinvol
nogmaals te benadrukken dat de beschreven implementatie een eerste stap is in de uitwerking
van de in uw vergadering van november 2011 vastgestelde nota.
B.6. Dijkversterking Capelle en Moordrecht. (IWV)
Tijdens de discussie in de commissie AZM is gevraagd om bij de kredietvotering in maart in het
voorstel verschillende scenario’s op te nemen en de financiële gevolgen nader te schetsen.
Reactie college:
Aan dit verzoek zal bij het voorstel m.b.t. kredietvotering worden voldaan.
H.2. Wijziging Verordeningen Watersysteem- en wegenheffing 2005. (AZM)
In de vergadering is opgemerkt dat in het besluit Wegenheffing onder artikel 10 een percentage
van 0,0242% staat. Dit moet zijn 0,0259%. Een gecorrigeerd besluit treft u als bijlage aan.
H.7. Peilbesluit Binnenwegse polder. (IWV)
Tijdens de tervisielegging van 4 oktober t/m 15 november 2011 zijn geen zienswijzen ingediend.
Het voorstel blijft derhalve ongewijzigd.
De heer Boer heeft aandacht gevraagd voor een mogelijke tegenstrijdigheid. In het VV-voorstel
wordt gesteld dat het peil in de Binnenwegse polder gefixeerd wordt (paragraaf 4.2, blz. 2). In de
toelichting bij het peilbesluit wordt gesteld dat in de praktijk het peilbeheer ongewijzigd blijft en
de mate van maaivelddaling niet beïnvloed wordt (hoofdstuk 5.5, blz. 31).
Reactie college:
Er wordt gesproken over fixatie van het peil, omdat het peil blijft zoals het was. Bij de toelichting
past de nuancering dat de bodem sinds het vorige peilbesluit niet meetbaar is gedaald zodat de
drooglegging ongewijzigd blijft en de mate van maaivelddaling niet extra wordt beïnvloed.
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H.8. Verhogen investeringskrediet gemaal Verdoold
In het voorstel is aangegeven, dat de aanbesteding op 11 november zou plaatsvinden en dat het
benodigde bedrag zo nodig geactualiseerd zou worden. Op dit moment worden de aanbiedingen
beoordeeld. Een eerste beschouwing geeft aan, dat het extra gevraagde bedrag van
€ 3.699.040,= toereikend is om de werkzaamheden uit te voeren.
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris-directeur,

dijkgraaf,

w.g.

w.g.

M.J.H. van Kuijk

mr. J.H. Oosters
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