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1. Inleiding
Bijgaand bieden wij u ter kennisname aan de dynamische delen van het Waterkeringen- en
Wegenbeheerplan 2008 van Schieland en de Krimpenerwaard. De plancyclus van de zorg
voor de waterkeringen en de wegen kent twee planvormen. Als eerste het strategisch deel
(statisch deel) dat iedere vier jaar bestuurlijk wordt vastgesteld. Als tweede het dynamisch
deel dat jaarlijks de inzet van het beheer in geld en personeel weergeeft voor het voorgaande
jaar, het lopende jaar en het komende jaar.
In 2006 zijn de beide dynamische delen voor het eerst na de fusie ter vaststelling
voorgelegd. De plannen voor 2008 zijn een vervolg daarop. Het plan geeft een terugblik op
de inzet van 2007 en licht de inzet van het lopende jaar verder toe. Het plan bevat eveneens
achtergrondinformatie voor de jaarlijks vast te stellen begroting voor het komend dienstjaar
en dient daarvoor als bouwsteen.
2. Voorstel
Wij stellen u voor deze dynamische delen 2008 van het Waterkeringen- en Wegenbeheerplan
voor kennisgeving aan te nemen.
3. Achtergrondinformatie
De voorliggende plannen sluiten aan op het beleidskader zoals dat in de statische delen is
vastgelegd. In 2009 zal een herzien statisch deel worden vastgesteld in de vorm van een
integraal Waterbeheerplan voor alle taakvelden. Naast de onderwerpen die al in de huidige
plannen staan zal ook aandacht geschonken worden aan nieuwe ontwikkelingen en mogelijke
aanpassing van beleid op bestaande onderwerpen. Deze ontwikkelingen en onderwerpen zijn
in hoofdstuk 4 van beide plannen zoveel mogelijk benoemd.
Met de komst van het integraal Waterbeheerplan zullen ook de dynamische delen
geïntegreerd worden. Daarmee is dit de laatste keer dat u de dynamische delen van het
Waterkeringen- en Wegenbeheerplan in de huidige vorm zult ontvangen.
4. Motivering voorstel
De plannen zijn een voortzetting van de plannen van 2006 en 2007. De financiële gevolgen
zijn vastgelegd in de voorjaarsnota die door u wordt vastgesteld. De plannen hebben geen
verdere gevolgen en worden daarom ter kennisgeving aangeboden.

5. Gevolgen/consequenties
Financieel
De financiële gevolgen zijn opgenomen in de voorjaarsnota 2008.
Personeel
Niet van toepassing
Juridisch/Risico’s
Niet van toepassing
6. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren
Niet van toepassing
7. Verdere aanpak, procedure, planning
Niet van toepassing
8. Evaluatie
Niet van toepassing
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