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1. Inleiding
In september 2006 is door leden van uw vergadering de suggestie gedaan de naam van het
gemaal Krimpenerwaard gelegen in Bergambacht te wijzigen in Hoekse Sluis. Wij hebben
vervolgens een discussie gevoerd over de benaming van gemalen aan de hand van een
beslisboom (zie bijlage). Op basis hiervan zijn wij na ampele overweging tot het volgende
voorstel gekomen.
2. Voorstel
Wij stellen u voor om – gelet op de beslisboom, de kosten en de eenduidigheid – over te
gaan tot hernoemen van het gemaal Krimpenerwaard in Hoekse Sluis.
3. Achtergrondinformatie
Het huidige gemaal Krimpenerwaard in de gemeente Bergambacht staat nabij het oude
gemaal Hoekse Sluis. De oude benaming verwijst naar de locatie. Het gemaal heeft een
capaciteit van 400 m3/min en behoort daarmee tot de grotere gemalen in het beheersgebied
van HHSK. Het gemaal is een belangrijk inlaatpunt voor de gehele Krimpenerwaard, maar
voorziet niet in de watervoorziening respectievelijk bemaling van de gehele Krimpenerwaard.
Andere gemalen aan de zijde van de Hollandse IJssel zorgen voor het uitmalen.
Het nieuwe gemaal is in 2004 gereed gekomen, vrij kort voor de fusie van het
hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard (HHK) met het hoogheemraadschap van
Schieland. Het toenmalige college van het HHK heeft indertijd besloten, wellicht mede
ingegeven door een mogelijk verlies van de naam Krimpenerwaard, het gemaal hiernaar te
vernoemen. Deze naam blijft sindsdien aanleiding geven tot discussie.
Hierin spelen verschillende motiveringen mee.
4. Motivering voorstel
Vanuit diverse geledingen in de organisatie was er behoefte om de benaming van de gemalen
meer structuur en uniformiteit te geven. Hiervoor is een beslisboom opgesteld die wij op 3
oktober 2006 hebben vastgesteld.
Vraag die zich dan voordoet is of er goede redenen zijn om het gemaal Krimpenerwaard
alsnog anders te benoemen, en wel naar Hoekse Sluis. De belangrijkste overwegingen die
daarbij spelen zijn het hanteren van de beslisboom, sentiment, en eenduidigheid rondom de
naamgeving en natuurlijk de kosten gemoeid met het wijzigen van de naam. Hierna worden
op alle drie aspecten kort ingegaan.

Verwijderd: dat

Beslisboom
Het gemaal zou gezien de pompcapaciteit goed in aanmerking komen voor vernoeming naar
een persoon. Daar is indertijd niet voor gekozen (of was er geen aanleiding toe). Nu, drie
jaar na inwerkingtreding, ligt het niet erg voor de hand om dat alsnog te doen, mede omdat
vernoeming doorgaans gekoppeld is aan de opening van een nieuw gemaal.
Het gemaal bemaalt niet de (gehele) Krimpenerwaard. Qua inlaatpunt is het wel het grootste
en belangrijkste gemaal voor de Krimpenerwaard; qua afvoer van water spelen de gemalen
aan de Hollandsche IJssel (Veurink, Verdoold en De Nesse) een belangrijke rol. Overigens zijn
er meer gemalen naar een gebied vernoemd, terwijl ze dat gebied niet (geheel) bemalen.
Voorbeelden zijn Zuidplas (overigens niet: Zuidplaspolder) , Kralingseplas en Vroesenpark,
waarbij de laatste twee ook als naam van de locatie kunnen worden gezien, aangezien er
maar één gemaal er plaatse is. Qua locatienaam voldoet Krimpenerwaard niet, omdat zich
meerdere gemalen in dit gebied bevinden. Hier komt dan ook de verwarring in beeld. Het
woord “Krimpenerwaard” wordt door bijna iedereen in eerste instantie geassocieerd met het
gebied en niet met het gemaal. Ook thema’s als Landinrichting Krimpenerwaard en
Veenweidepact Krimpenerwaard hebben allemaal betrekking op het gebied.
Sentiment en eenduidigheid
Verscheidene mensen binnen en buiten de organisatie hechten sterk aan de oude naam
Hoekse Sluis en hebben weinig gevoel voor de nieuwe. Herstel van de oude naam zou daarbij
kunnen worden beschouwd als recht doen aan het verloop van de historie. De nieuwe naam
blijkt in de praktijk bovendien weinig eenduidig. Zo wordt de naam van het voormalige
gemaal Hoekse Sluis nog vaak gehanteerd, mede omdat de aanduiding Krimpenerwaard op
verschillende zaken kan duiden. Zie ook hiervoor. Hier kan worden tegen ingebracht dat
gedane zaken nu eenmaal geen keer nemen en het maken van kosten voor een dergelijk
onderwerp niet erg van deze tijd is met alle aandacht voor efficiency.
Kosten
Voor een naamswijziging moeten diverse zaken worden gewijzigd, zowel op gebied van de
bedrijfsvoering als op gebied van communicatie(middelen).
Een globale raming wijst op een totaalbedrag van circa €25.000. Dit bedrag is als volgt
samengesteld.
Ø Aanpassen boeken en tekeningen
€ 3.500
Ø Aanpassen software (tagcodes, beeldschermen) € 1.000
Ø Communicatiemiddelen
€ 20.000
Denk daarbij aan de volgende consequenties:
•Vervanging folder Water op peil
•Vervanging van twee informatiepanelen en enkele naambordjes
•Nieuwe gevelbelettering (grootste kostenpost)
•Aanpassing website en intranet (uren)
•Nieuwe foto's laten maken
•Organisatie communicatie rond naamswijziging: opening, pers, omwonenden (uren)
5. Gevolgen/consequenties
Financiering van met name de kosten gemoeid met communicatie zal plaatshebben vanuit
het bedrijfsmiddelenkrediet. Na positieve besluitvorming zullen de activiteiten om
naamswijziging te realiseren starten; voor meer details zie bij 4. onder Kosten.
6. Communicatie en wijze van publiceren
Communicatietraject rondom de naamswijziging opstarten. Dit betekent wijzigen van de
naam op materialen, website en bebording, en anderzijds op de gevel met aandacht in de
(lokale) media.
7. Verdere aanpak, procedure, tijd/planning
Als wordt besloten de benaming van het gemaal aan te passen zullen wij in het eerste half
jaar 2007 de nodige communicatieactiviteiten ondernemen en met fysieke aanpassingen
starten.
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8. Evaluatie
Niet van toepassing.
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris,

dijkgraaf,

mr. I.C.M. Baltus

mr. J.H. Oosters
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Bijlage
Beslisboom voor de benaming van gemalen voor het waterbeheer
Bij het vv-voorstel over de benaming van gemaal Krimpenerwaard (maart 2007)
Bij de benaming van een gemaal wordt de volgende beslisboom gehanteerd.
Deze is besproken en vastgesteld in het college van d&h op 3 oktober 2006.
1.
Vernoeming naar een persoon
Voorbeelden: Schilthuis, De Graeff, Kroes, Leemhuis, Verdoold, Veurink.
Veelal komen alleen grotere gemalen hiervoor in aanmerking (gemiddeld enkele honderden
m3 per min, uiteenlopend van 100 m3/min tot 1.150 m3/min). Hierbij zou een minimum aan
pompcapaciteit kunnen worden aangehouden van bijvoorbeeld 100 m3/min.
Criteria:
Is de pompcapaciteit van het nieuw op te richten gemaal groter dan dit minimum?
Is er ten tijde van de oprichting een aanleiding het nieuwe gemaal te vernoemen naar een
prominente persoon? Zoniet, dan:
2.
Benaming naar het bemalingsgebied
Voorbeelden: Kromme, Geer en Zijde, De Wilde Veenen, Binnenwegsepolder, Kralingseplas.
Dit is mogelijk, als het nieuwe gemaal een duidelijk afgebakend gebied of polder bemaalt.
Hiervoor kunnen zowel kleine als grotere gemalen in aanmerking komen. De pompcapaciteit
van deze gemalen is gemiddeld enkele tientallen m3/min en loopt uiteen van enige tientallen
tot soms in de honderd. Er zijn twee extremen, namelijk Zuidplas met 272 m3/min en
Krimpenerwaard me t 400 m3/min.
Criterium:
Is er een specifiek, afgebakend gebied te benoemen dat door het nieuw te bouwen gemaal
wordt bemalen? Zoniet, dan:
3.
Benaming naar de locatie, waar het gemaal zich bevindt
Voorbeelden: Bergweg-Noord, Middelweg, Tiendweg-West, Noo rdsingel, Vroesenpark.
Wanneer voorgaande situaties niet van toepassing zijn – veelal is dit het geval voor de meer
kleinere gemalen – dan ligt het voor de hand om de naam van de straat te hanteren voor het
gemaal. De pompcapaciteit kan variëren van nog geen 1 m3/min tot enkele tientallen.
De benaming schept zowel intern als extern snel duidelijkheid over waar het nieuwe gemaal
is gelegen.
Betrokkenheid van het college van d&h
Alleen bij de eerste mogelijkheid zal het college van d&h een voorstel tot naamgeving worden
voorgelegd. Bij de andere twee opties wordt de naam volledig bepaald door de situering van
het gemaal. Dan wordt volstaan met in kennis stellen van het college in de
voorbereidingsfase.
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