Aan de leden van de
verenigde vergadering

Rotterdam,

8 augustus 2006

V.V.:

27 september 2006

Onderwerp:

Kredietvoorstel
"Uitvoering stedelijk
waterplan Krimpen aan
den IJssel 2006
Boveneind"

Agendapuntnr: 16

Inleiding
De uitvoering van het in 2004 vastgestelde stedelijke waterplan Krimpen aan den IJssel
wordt per jaar opgepakt. Hierbij wordt zoveel mogelijk wijkgericht gewerkt. De uitvoering
van het stedelijk waterplan is in 2005 gestart. Er zijn inmiddels twee kredieten aangevraagd,
te weten voor het omkeren van het watersysteem (reeds afgerond) en voor maatregelen in
Park Middenwetering (in uitvoering). De uitvoering voor maatregelen de komende periode
(start najaar 2006) richt zich op de wijk Boveneind in het noord-oosten van de gemeente.
Maatregelen
De maatregelen hebben als doel het verbeteren van het watersysteem in de wijk Boveneind
en dan met name het verbeteren van de waterkwaliteit die in deze wijk slecht is.
De belangrijkste maatregel die uitgevoerd wordt is het baggeren van de watergangen in de
wijk Boveneind. Zowel de hoofdwatergangen als de “overige” watergangen worden
uitgebaggerd. Aangezien het grotendeels “overige” watergangen betreft is de gemeente
trekker van de werkzaamheden. Tevens worden vier duikers vergroot om de doorstroming te
verbeteren, vooral vanuit waterkwaliteitsoogpunt.
Om de bewoners goed te informeren wordt, naast artikelen in plaatselijke nieuwsbladen
(onder andere het gemeentelijk voorlichtingsblad De Klinker) en een persoonlijk schrijven
aan direct omwonenden ook een folder opgesteld.
Planning uitvoering
De uitvoering van de werkzaamheden wordt door de gemeente getrokken en start in het
najaar van 2006 en loopt door in 2007.
Financiële consequenties
Het aangevraagde krediet bedraagt € 321.000,- en omvat onze overeengekomen bijdrage in
de uitvoering van de maatregelen. Het aangevraagde krediet is gedekt in de
meerjarenbegroting: “15. Maatregelen stedelijk gebied Krimpenerwaard”.

Voorstel
Wij stellen u voor een krediet beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van diverse
maatregelen ten behoeve van de uitvoering van het stedelijk waterplan Krimpen aan den
IJssel, in de wijk Boveneind van € 321.000,-.
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris,

dijkgraaf,

mr. I.C.M. Baltus

mr. J.H. Oosters
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