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5.1 Af te sluiten kredieten jaarrekening 2009
In het kader van de vanaf dit jaar geldende Bepalingen Beleidsvoorbereiding en
Verantwoording Waterschappen (BBVW) is het nog nadrukkelijker dan voorheen noodzakelijk
dat afwijkingen op kredieten tijdig aan uw vergadering worden voorgelegd, mede in het
kader van begrotingsrechtmatigheid. Nu het einde van het jaar nadert, is op de af te sluiten
kredieten een toets gedaan. Van de 200 lopende investeringen worden er dit jaar naar
verwachting minimaal 30 afgesloten. Hiervan zijn er vooralsnog twee die meer dan 10%
boven het krediet uitkomen. In de maart vergadering zullen u daartoe kredietvoorstellen
worden gedaan. In aansluiting op de mondelinge mededeling die de voorzitter in de
commissie AZM deed, volgt hier nog een korte toelichting op de betreffende kredieten. Met
de tijdige melding aan uw vergadering en een formeel besluit tot aanvulling van betreffende
kredieten (maart 2010) voldoen we aan de eisen die de accountant stelt om tot een
goedkeurende verklaring te komen.
Reconstructie IJsseldijk hectometerpaal 31.5-31.9
Het in 2007 gevoteerde krediet voor deze reconstructie bedroeg € 639.000. Bij de uitvoering
bleek dat er meer hoeveelheden stortsteen en klei benodigd waren. De rivierbodem bleek
namelijk lager te liggen dan na de eerder gedane peilingen kon worden verwacht.
Waarschijnlijk is dit veroorzaakt door de baggerwerkzaamheden in de Hollandsche IJssel door
RWS. Vanwege zettingen, die vervolgens onverwacht optraden, werd de aanleg van de
bekleding en de oplevering uitgesteld tot eind 2008. Het werk is inmiddels opgeleverd.
Het krediet van € 639.000 is na het VV besluit van oktober 2009 verhoogd voor bouwrente
tot € 674.672. De totale uitgaven op dit krediet zullen door genoemde oorzaken eind 2009
€ 845.182 bedragen, inclusief subsidie. Dat is een overschrijding van het krediet met
€ 170.510, ofwel 25,3%.
Dijkversterking Noord- en Molendijk
Ten behoeve van de dijkversterking Noord- en Molendijk is in het verleden door de verenigde
vergadering van het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard een krediet beschikbaar
gesteld. Zoals destijds gebruikelijk, was dit een zogenaamd netto krediet. Bij een netto
krediet werd het benodigde uitvoeringskrediet verminderd met de te ontvangen bijdragen
van derden. Tegenwoordig wordt bij het aanvragen van kredieten een totaalkrediet
aangevraagd, waarbij wordt aangegeven of er bijdragen van derden verwacht worden dan
wel reeds zijn toegezegd.
Voor de dijkversterking Noord- en Molendijk liep nog een arbitrage. Hierin is recent door de
Raad van Arbitrage uitspraak gedaan: HHSK is veroordeeld tot het betalen van een bedrag
van € 1,4 miljoen aan de aannemer. Deze extra kosten worden volledig door het Rijk
vergoed. Daarnaast is door de afronding van de dijkversterking een overschrijding van het
destijds beschikbaar gestelde netto krediet ontstaan. De financiële gegevens (exclusief de
subsidiabele € 1,4 miljoen) zijn als volgt: beschikbaar krediet € 1,5 miljoen, kosten € 2,5
miljoen, bijdrage Rijk nog te ontvangen € 0,65 miljoen. Tekort HHSK € 0,35 miljoen (23%).

5.2 Project gemaal Westersingel
In juni 2008 heeft uw verenigde vergadering een voorbereidingskrediet van € 100.000
beschikbaar gesteld voor de capaciteitsvergroting van het oppervlaktewatergemaal
Westersingel in het centrum van Rotterdam. De huidige grootte is 1 m3/min. De vergroting
van het gemaal heeft als doel de capaciteit uit te breiden om zo de bedrijfsvoering te
verbeteren alsook een bijdrage te leveren aan de wateropgave in het centrum van
Rotterdam.
Gezien de omvang van de wateropgave in Rotterdam wordt in het centrum ingezet op zowel
vasthouden, bergen als afvoeren. Er is naar aanleiding van een variantenstudie en uit het
oogpunt van efficiëntie gekozen om de gemaalcapaciteit naar 5 m3/min te vergroten.
Hiermee wordt voldaan aan het doel om de reguliere waterbeheerstaak te verbeteren en om
de singel na een overstort vanuit het gemeentelijk rioolsysteem te kunnen doorspoelen. De
bijdrage aan de wateropgave in Rotterdam is echter beperkt, zodat hiervoor nog andere
mogelijkheden worden verkend. Een nog grotere capaciteit van het gemaal zou door de
belemmeringen in een dergelijk druk bebouwd gebied onredelijk hoge kosten met zich mee
brengen. Een en ander is integraal afgestemd met gemeente Rotterdam. De afronding van de
vergroting van het oppervlaktewatergemaal zal in het eerste kwartaal van 2010 plaatsvinden.
Dit wordt uitgevoerd binnen het eerder gevoteerde krediet.
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5.3 Behandeling Provinciaal Waterplan in de Provinciale Staten
Op 11 november 2009 is door Provinciale Staten van Zuid-Holland het provinciale waterplan
vastgesteld. Bij de behandeling zijn twee moties aangenomen, die voor de waterschappen in
Zuid-Holland, dus ook voor HHSK van belang zijn. De moties waren een initiatief van de VVD
(de tweede motie mede ondertekend namens CDA, D66 en SP) en betroffen "veilige dijken"
en "bestuurskrachtige waterschappen". Ter informatie volgt hieronder kort samengevat de
strekking van de moties.
Motie Veilige dijken:
- GS moeten tezamen met waterschappen van het Rijk eisen dat er in geen geval wordt
bezuinigd op de veiligheid van dijken en waterkeringen in ZH;
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- GS moeten in kaart brengen welke dijken en waterkeringen in ZH nu niet veilig zijn en
mogelijk als gevolg van bezuinigingen door het Rijk niet op tijd veilig worden gemaakt.
Motie Bestuurskrachtige waterschappen:
- waterschappen staan voor grote kwalitatieve en kwantitatieve opgaven en neigen naar
forse verhoging van hun waterschapslasten voor inwoners, bedrijven en grondeigenaren;
- GS moeten onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om met de inliggende waterschappen
afspraken te maken om te komen tot periodiek onderzoek naar hun bestuurskracht in relatie
tot de kosten voor hun taken en hierover voor 1 april 2010 aan PS rapporteren.
Overigens is er ook een amendement aangenomen op het waterplan. Dit amendement is
ingediend door van de SP en de Partij voor de dieren en betrof het opheffen van
vismigratieknelpunten.
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