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1. Inleiding
In de verenigde vergadering van 27 september 2006 is de “Wateropgave 2015” in het
beheersgebied van Schieland vastgesteld. Het realiseren van een nieuwe hoofdwatergang
langs de Cyclamenweg is hierin opgenomen als categorie 2, “nu of nooit” maatregel. Deze
maatregel is vervolgens opgenomen in het waterbeheerplan HHSK 2010-2015. Voor deze
maatregel heeft uw vergadering van november 2008 een aanvangskrediet groot € 50.000,beschikbaar gesteld.
De nieuwe te maken watergang langs de Cyclamenweg is gesitueerd in de polder Bleiswijk in
gemeente Lansingerland. Het doel is het optimaliseren van de beschikbare waterberging,
waaronder ontsluiting van de bergingsvijvers en het vergroten van de aan- en
afvoercapaciteit. Hiervoor dient ruim 1.6 km hoofdwatergang te worden aangelegd langs de
deels aangelegde en deels nog aan te leggen Cyclamenweg (in opdracht van gemeente
Lansingerland).
2. Voorstel
Om de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de hoofdwatergang langs de
Cyclamenweg uit te kunnen voeren stellen wij u voor om een voorbereidingskrediet ter
grootte van € 300.000 beschikbaar te stellen.
3. Achtergrondinformatie
De bergingsvijvers bevinden zich voor een groot deel langs de landscheiding (ca. 6 ha.), aan
de westgrens van de polder. De Eerst Tocht bevindt zich in het oostelijk deel van de Polder.
Via de Eerste Tocht watert het peilgebied met een automatische stuw af op het peilgebied
van het gemaal de Kooi.
Het percentage open water in het peilgebied (Overbuurtse Polder) voldoet aan de normen
van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Dit zou voldoende moeten zijn om
wateroverlast te voorkomen. De bergingsvijvers langs de landscheiding worden met de huidig
aanwezige verbindingen naar het bergende oppervlak echter onvoldoende benut. Hierdoor
kan onvoldoende gebruik worden gemaakt van deze bergingsvijvers en kan het water niet
snel genoeg richting het gemaal. De huidige verbindingen hebben daarvoor onvoldoende
capaciteit.
De nieuw aan te leggen watergang maakt een verbinding tussen de bergingsvijvers langs de
landscheiding en de Eerste Tocht. Op de afbeelding hierna is de projectlocatie weergegeven.
In het vigerende bestemmingsplan Overbuurtse Polder is het benodigde wateroppervlak langs
de Cyclamenweg bestemd als hoofdwatergang.

Projectlocatie in Bleiswijk

Redenen om nu aan te vangen met de voorbereidende werkzaamheden zijn de
ontwikkelingen in het gebied. De gemeente Lansingerland heeft de Cyclamenweg aan de
oostzijde van de HSL reeds aangelegd en is voornemens nog in 2009 te starten met de
verdere aanleg van het westelijke deel van de Cyclamenweg. Daarbij wil de gemeente tevens
een definitieve aansluiting maken van een calamiteitenweg langs de HSL vanaf de noordzijde
op de Cyclamenweg. In het nog aan te leggen deel van de Cyclamenweg en deze aansluiting
zijn twee kruisingen van de weg en de watergang voorzien. Gezien de voorgenomen
werkzaamheden van de gemeente Lansingerland en de raakvlakken met dit project is het
gewenst om de verdere uitwerking van beide plannen af te stemmen en daar waar mogelijk
en wenselijk gezamenlijk de realisatie voor te bereiden voor uitvoering.
4. Motivering voorstel
Het aanleggen van de watergang langs de Cyclamenweg is ter optimalisering van het gebruik
van de bestaande bergingsvijvers in het Overbuurtse Polder.
Uitwerking van de voorgenomen plannen van het HHSK in overleg met gemeente
Lanseringland dient ter optimalisatie te worden gestart gezien de huidige ontwikkelingen.
Hiermee kan met een integraal ontwerp de maatschappelijk meest doelmatige oplossing
worden bepaald. Na openstelling en ingebruikname van het nog aan te leggen deel van de
Cyclamenweg is het gewenst dat de kruisingen met de geplande hoofdwatergang reeds
aanwezig zijn.
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5. Gevolgen/consequenties
Financieel
Het voorstel omvat een voorbereidingskrediet ter grootte van € 300.000 inclusief BTW.
In het investeringsplan van het Waterbeheersplan is in de Meerjarenbegroting 2009-2013
rekening gehouden met de benodigde € 300.000 in de post Wateropgaaf 2015 (regel 1).
De totale investering van het gehele project wordt thans geraamd op 2 miljoen euro.
Tijdens de voorbereidingsfase worden de totale realisatiekosten nauwkeuriger geraamd.
In het totale programma (post Wateropgaaf 2015, regel 1) is voldoende gereserveerd om
deze investering te dekken.
Juridisch/Risico’s
In eerste instantie is het onze wens om in onderling overleg met de eigenaren
overeenstemming te bereiken over de realisatie van de benodigde hoofdwatergang. Als in
onderling overleg – op minnelijke wijze - geen overeenstemming wordt bereikt kan de
aanvang van de uitvoering vertraging oplopen en zullen de totale kosten (mogelijk) stijgen.
6. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren
In de voorbereidingsfase zal overleg plaats vinden met de betrokken partijen.
Daarnaast zal in deze fase in overleg met de afdeling communicatie worden bepaald hoe de
communicatie rond het project naar de omgeving verder vormgegeven dient te worden.
7. Verdere aanpak, procedure, planning
Het uitgangspunt is dat het overleg over de realisatie van de hoofdwatergang - op de
daarvoor bestemde gronden conform het vigerende bestemmingsplan – in onderling overleg
plaats kan vinden. In 2010 zal dan een voorstel om uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen
aan u worden voorgelegd.
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris-directeur,

dijkgraaf,

M.J.H. van Kuijk

mr. J.H. Oosters
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