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Bijlagen
uitvoering aanleg natuurvriendelijke oever IJsseldijk noord te Ouderkerk a/d IJssel

1. Inleiding/aanleiding/probleemstelling
In de verenigde vergadering van 29 november 2006 (bijlage 1) is een kredietvoorstel aan de
orde geweest voor reconstructie van het buitendijks talud tussen hmp 31.5 – 31.9 langs de
IJsseldijk noord te Ouderkerk a.d. IJssel. In dit voorstel is melding gemaakt dat de oever
mogelijk natuurvriendelijk wordt ingericht en dat deze voor subsidiebijdragen is aangemeld.
In het kredietvoorstel is echter geen rekening gehouden met de financiering hiervan omdat
op het moment van aanvraag niet duidelijk was of subsidie verleend zou worden. Inmiddels is
van de Dienst Landelijk Gebied een subsidietoezegging van 50% van de inrichtingskosten
ontvangen en de kans wordt zeer reëel geschat dat de subsidietoezegging van
Rijkswaterstaat eerdaags ontvangen wordt.
2. Voorstel
Wij stellen u voor, ten behoeve van de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de
IJsseldijk noord te Ouderkerk a.d. IJssel tussen hmp 31.5 – 31.9 het gehele benodigde
krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 140.000,=.
3. Achtergrondinformatie
Investering
De uitgave voor de aanleg van de natuurvriendelijke oever bedraagt naar raming
€ 140.000,=. Over dit bedrag is door DLG een subsidie toegezegd van € 70.000,= en er
wordt een subsidie verwacht van Rijkswaterstaat van € 60.000,=.
De uitgaven voor uitvoering van deze werkzaamheden zijn niet in het investeringsprogramma
algemeen 2007-2011 opgenomen. Het eigen aandeel van de investering bedraagt voor HHSK
€ 10.000, hetgeen neerkomt op een (aflopende) jaarlast van € 800 (afschrijving in 25 jaar).
Indien Rijkswaterstaat geen subsidie verstrekt bedraagt het HHSK aandeel € 70.000, hetgeen
neerkomt op een (aflopende) jaarlast van € 6.000 (afschrijving in 25 jaar).
4. Motivering voorstel
Gelijktijdig met de werkzaamheden van reconstructie buitendijks talud wordt in de regel
gekeken of in combinatie een natuurvriendelijke oever kan worden aangelegd welke past in
het Uitvoeringscontract Hollandsche IJssel 1999-2010. Vanwege de aflopende SGB subsidie,
welke door DLG wordt verstrekt, was het lange tijd onzeker of de aanleg van deze oever kans
van slagen had om voor subsidie in aanmerking te komen. Per 1 januari 2007 is namelijk de
SGB subsidieregeling vervallen. Inmiddels is de subsidiebeschikking op basis van de oude
regelingafgegeven zodat 50% van de projectkosten inmiddels gedekt zijn.

Een tweede aanvraag is via de Provincie Zuid Holland bij Rijkswaterstaat gedeponeerd. Deze
toezegging is nog niet verkregen maar wordt binnenkort verwacht.
5. Gevolgen/consequenties
Financieel
- Investering € 140.000,= (inclusief BTW, exclusief subsidie)
- Subsidie: € 130.000,=, waardoor eigen aandeel uiteindelijk € 10.000,= bedraagt.
Subsidieverstrekker:
Dienst Landelijk Gebied (reeds beschikt)
Rijkswaterstaat, directie Zuid Holland (nog niet beschikt)
Bijzondere voorwaarden: geen
- Opgenomen in de begroting en meerjarenraming (investeringsprogramma)?
Nee, in verband met de aanvankelijke onzekere subsidieverlening is de aanleg van
een natuurvriendelijke oever langs de IJsseldijk niet in het investeringsprogramma
2007 opgenomen. Jaarlasten variëren tussen de € 800 en € 6.000 per jaar,
afhankelijk van de subsidieverstrekking van Rijkswaterstaat. Zie ook bij punt 3.
Personeel
Geen consequenties. De werkzaamheden vragen circa 100 uur hetgeen binnen de bestaande
formatie kan worden opgevangen
Juridische procedure/anderszins
Werkzaamheden vallen samen met het onderhoud primaire waterkeringen. Geen juridische
procedures te verwachten. Wel dienen er vergunningen aangevraagd te worden in het kader
van Wet beheer rijkswaterstaatswerken en de Keur.
6. Communicatie en wijze van publiceren
Bewoners zullen door middel van brieven tijdig worden geïnformeerd. Hun eventuele reactie
zullen mogelijk het uitvoeringsplan doen wijzigen. Een aankondiging van de start van de
werkzaamheden zal in de plaatselijke krant worden gepubliceerd.
Wijze van publiceren
Krant en op de website van het hoogheemraadschap.
7. Verdere aanpak, procedure, tijd/planning
Werkzaamheden staan gepland na de zomervakantie 2007.
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