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Voorwoord  

Eind 2012 is ons bestuur akkoord gegaan met de overdracht van het  beheer van de vaarweg 
en het kwantiteitsbeheer van Rijkswaterstaat naar Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden. Deze overdracht maakt het voor het waterschap mogelijk om de inrichting en het 
beheer van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel integraal in te vullen en op te pakken. Kwaliteit, 
kwantiteit, keringbeheer en het vaarwegbeheer zijn nu in één hand. De Startnotie programma 
“Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 2.0” is het resultaat van de “Opdracht tot het opstellen van 
een Plan van aanpak 'GHIJ 2.0”, vastgesteld door het dagelijks bestuur op 21 mei 2013.  
 
Voor de Startnotitie programma “Gekanaliseerde Hollandse IJssel 2.0”  is een aantal 
bouwstenen gemaakt, die tevens onderdeel zijn van deze startnotitie: 
 

 Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Overdrachtscomponenten en beheerkosten.  
 Bijlage 1(DM 643434) 

 
 Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Uitwerking procesalternatieven.  

 Bijlage 2 (DM 709395) 
 
 Communicatieplan Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.  

 Bijlage 3 (DM 708432)  
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1.  Aanpak Programma GHIJ 2.0  

Integraal beheer en onderhoud in te bedden 
in de lijnorganisatie van het 
Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden op een doelmatige en 
slagvaardige manier en het wegwerken van 
achterstanden. 

In deze startnotitie wordt de aanpak 
van het programma Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel 2.0 beschreven. In 
de aanloop naar deze startnotitie is 
steeds sterker het beeld ontstaan dat 
voor de inbedding van de 
overgedragen taken van de 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 
een samenhangend pakket van 
activiteiten en projecten in gang 
gezet moet worden om straks een 
doelmatig en slagvaardig integraal 
beheer over de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel te kunnen voeren. 
Het idee van programmamanagement 
was geboren! 

 
Het algemeen bestuur heeft eerder als 
algemene randvoorwaarde aangegeven dat 
de overdracht als zodanig niet tot een 
tariefstijging mag leiden (budgettaire 
neutraliteit). 
 
In figuur 1 is de opbouw van het programma 
weergegeven (inclusief de verschillende 
alternatieven). 
 
Deze startnotitie markeert de start van het 
programma. Het is geen specifieke 
uitwerking van de deelprojecten van het 
programma. Voor deze projecten worden 
aparte projectbeschrijvingen opgesteld, 
welke (waar nodig) bestuurlijk worden 
vastgesteld voor de uitvoering wordt gestart. 

Een programma: een geheel van 
samenhangende projecten en activiteiten 
die gecoördineerd in een tijdelijke 
organisatie worden uitgevoerd teneinde 
vastgestelde doelstellingen te realiseren en 
geplande resultaten te genereren.   
 In deze startnotitie wordt specifiek ingegaan 

op de vragen: Het programma GHIJ 2.0 wordt opgebouwd 
uit verschillende geplande projecten en 
activiteiten. De projecten en activiteiten zijn 
duidelijk in beeld naarmate de tijdstermijn 
dichterbij ligt.  

 Wat is de startpositie (wat is er 
overgedragen)? 

 Hoe integraal wordt het programma? 
 Wat worden de projecten en activiteiten 

van het programma? Het totaal van projecten en activiteiten wordt 
gezien als het “programma GHIJ 2.0”.    Hoe wordt de programma-organisatie 

ingericht? De doelstelling van het programma 
Hollandse IJssel 2.0. is:  Hoe houden we de financiën in control? 

Figuur 1: programma GHIJ 2.0   Hoe/wat gaan we communiceren?

(vaststelling) Projectplan 

Doorlooptijd projecten 

Externe invloeden 

Voor de projecten geldt: hoe lichter de 
kleur, hoe meer onzeker

(vaststelling) Projectplan 

Doorlooptijd projecten 

Externe invloeden 

Voor de projecten geldt: hoe lichter de 
kleur, hoe meer onzeker
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2.  Startpositie Gekanaliseerde Hollandsche IJssel:   
de overdracht een feit 

Dit akkoord over de overdracht van 
taken van de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel geeft ons 
waterschap de mogelijkheid om een 
integraal beheer van de 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 
op een slagvaardige en doelmatige 
wijze in te vullen, waarbij een 
aanzienlijke bijdrage in kosten in de 
nieuwe taken overeen is gekomen. De 
feiten op een rij: 

2.1 Taken en verantwoordelijkheden 
 

In het Bestuursakkoord Water uit 2011 is op 
basis van de principes voor doelmatiger 
waterbeheer een besparingsvoorstel 
opgenomen door decentralisatie van de 
primaire en aanpalende waterkeringen en 
vaarwegen. Het op de letter toepassen van 
het Bestuursakkoord Water zou zeer 
onvoordelig hebben uitgepakt voor ons 
waterschap bij overdracht van de GHIJ. De 
letterlijke toepassing van het Nationaal 
Bestuursakkoord Water betekende namelijk 
dat ons waterschap vrijwel geen aanspraak 
kon maken op de al genoemde eenmalige 
afkoopsom. Dit zou geresulteerd hebben in 
een lastenstijging binnen de 
belastingcategorieën van de watersysteem-
heffing van circa 4% (boven de reguliere 
stijgingen). In het onderhandelingstraject 
voor de overdracht van de GHIJ is 
overeengekomen dat niet het 
Bestuursakkoord Water, maar de verruimde 
Brokx-nat uitgangspunten uit 2006 voor de 
GHIJ van kracht bleven. 
 
Met het akkoord is het waterschap het 
bevoegd gezag op de GHIJ: 
 kwantiteitsbeheer (peilbeheer en 

debietbeheer, beheerinfrastructuur); 
 kwaliteitsbeheer (het waterschap was 

dat al op de GHIJ in de provincie 
Utrecht, nu ook in de provincie Zuid-
Holland; ecologisch, chemisch, fysisch); 

 vaarwegbeheer (de infrastructuur ten 
behoeve van de scheepvaart; 
vaarwegdiepte, oevervoorzieningen,  
scheepvaartvoorzieningen, schutsluis); 

 nautisch beheer (regelgeving, 
vergunningverlening en handhaving met 
betrekking tot veilige en vlotte 
scheepvaart). 

 
In bijlage 1 (overdrachtskosten en 
beheerkosten) is een overzicht opgenomen 
van de overgedragen taken. In deze bijlage 
is ook weergegeven: 

- de financiële onderbouwing van de 
overdrachtsom. Daarbij is ook 
aangegeven voor welke 
taakonderdelen het waterschap 
volgens de Brokx-nat systematiek, 
zelf verwacht wordt de financiële 
middelen te genereren en die 
derhalve geen onderdeel uitmaken 
van de totale overdrachtssom; 

- wat nog niet is overgedragen. 
 

2.2 Wat behoorde het waterschap al 
te doen 

 
Bij de overgedragen objecten: oevers, 
kunstwerken en bagger, is bij de afkoop van 
de kosten conform de Brokx-nat methode 
onderscheid gemaakt tussen de 
waterschapseigen en niet-waterschapseigen 
taken. Waterschapseigen taken behoorden 
al tot de verantwoordelijkheid van het 
waterschap en zijn als zodanig niet (geheel) 
meegenomen in de afkoopsom. Niet 
waterschapseigen taken zijn wel 
meegenomen in de afkoopsom. 
Dit komt er globaal op neer dat de taken die 
verband houden met het kwantiteits- en 
kwaliteitsbeheer als waterschapseigen taken 
en die met de vaarwegfunctie als niet- 
waterschapseigen taken worden gezien. Om 
onacceptabele lastenstijging voor het 
waterschap te voorkomen zijn ook 
gewenningsbijdragen verdisconteerd in de 
afkoopsom met betrekking tot de 
waterschapseigen taken.  
Dit heeft bijvoorbeeld als consequentie dat 
conform de methode van Brokx-nat  het 
vervangingsonderhoud van de oevers in het 
buitengebied voor 28% een waterschaps-
eigen taak was en dus niet in de afkoopsom 
is meegenomen; 72% van de kosten van 
deze taak is wel in de afkoopsom 
meegenomen. In bijlage 1 zijn de 
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consequenties voor het waterschap op 
kosten gezet. 
 

2.3 De consequenties 
 

Het geplande groot onderhoud aan oevers 
en kunstwerken van de afgelopen zeven 
jaar is door Rijkswaterstaat doorgeschoven 
naar 2015. Overname van dit uitgangspunt 
zou tot een onacceptabele piek in het 
uitgavenpatroon en de inzet van personeel 

van het waterschap leiden. Uitoefening van 
de taken door ons waterschap zoals 
Rijkswaterstaat dit had gepland, is daarom 
geen reële optie.  
De nieuwe taken vragen om een bewuste 
inpassing in het reguliere beheer en 
onderhoud van het waterschap. Hierbij 
moeten in de nabij toekomst 
reële/behapbare uitvoeringsplannen en 
bewuste financiële afwegingen worden 
gemaakt. 

 

Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel 
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3.  Procesalternatieven programmamanagement 
GHIJ 2.0 

Hoe het programma GHIJ 2.0 
uitgevoerd gaat worden is een 
bestuurlijke keuze. Hiervoor zijn 
procesalternatieven in bijlage 2 
(uitwerking procesalternatieven 
programma) beschreven. De 
alternatieven behelzen een steeds 
bredere integraliteit met andere 
opgaven, zowel van het waterschap 
als van derden.  

Een deel van de projecten moet uitgevoerd 
worden, omdat het gaat om overgedragen 
taken (het basisalternatief). Daarbovenop 
kan het bestuur er voor kiezen om de 
projecten binnen dit basisalternatief samen  
met de andere waterschapsopgaven in het 
gebied op te pakken (‘+ alternatief’), of het 
project als een integraal gebiedsproject te 
zien en ook synergie te zoeken met 
projecten van derden (‘++ alternatief’). 
  
 
De alternatieven zijn enkel stapelbaar: Het 
basisalternatief moet altijd uitgevoerd 
worden, daarbovenop kan voor het + 
alternatief gekozen worden en daarbovenop 
voor het ++ alternatief. 

 
3.1 Basisalternatief: op orde brengen 

van overgedragen taken 
 
Bestuurlijk is aangegeven dat overdracht 
van de taken niet mag leiden tot 
lastenverzwaring. In dit alternatief is als 
uitgangspunt gehanteerd dat het beheer en 
onderhoud, alsmede het wegwerken van 
achterstanden volledig gedekt worden uit de 
afkoopsom van 37,5 miljoen en de daaraan 
toegevoegde rente. 

 
De door RWS gehanteerde theoretische 
planningen worden door HDSR evenwel niet 
reëel geacht. Een nieuwe planning is nodig. 
Daarvoor is het noodzakelijk dat er nadere 
inventarisaties naar  de huidige toestand 
van oevers, kunstwerken en waterbodem  
worden uitgevoerd.  
 
 

3.2 “+ alternatief”: focus op integrale 
aanpak water- en keringsopgaven  

 
De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is 
geen losstaande watergang maar een 
onderdeel van het watersysteem. Synergie 
van waterdoelen kan op verschillende 
manieren voor voordeel zorgen: 

 het voorkomt dubbel werk, als op 
dezelfde plek meerdere opgaven 
liggen; 

 het kan financieel voordeel 
opleveren, als werk met werk 
gemaakt wordt. 

 
In het gebied en de omgeving van de GHIJ 
spelen op dit moment de volgende 
waterschapsopgaven: 

 behalen van de doelen voor de 
Kaderrichtlijn Water (KRW); 

 behalen van de doelen voor de 
wateropgave wateroverlast; 

 de keringen aan de veiligheidseisen 
laten voldoen; 

 implementatie van de al lopende 
projecten in het gebied, zoals het 
peilbesluit Lopikerwaard en het 
watergebiedsplan Linschoterwaard. 

 
De uitkomst van de Deltabeslissing in 2014 
met betrekking tot de C-kering en de rol van 
de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 
binnen  de zoetwatervoorziening van West 
Nederland wordt bijzonder dominant geacht. 
Het in beeld brengen van de consequenties 
en het in synergie uitvoeren van de 
overgedragen taken met andere water- en 
keringsopgaven is pas relevant op het 
moment dat duidelijk is wat deze beslissing 
zal inhouden.  
 
Een taakstellende opgave om de 
overgedragen taken in synergie op te 

Figuur 2: procesalternatieven programma GHIJ 2.0 
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pakken met de genoemde andere water- en 
keringsopgaven is pas goed in te schatten 
op het moment van de Deltabeslissing. Het 
bestuur wordt dan ook voorgesteld de 
besluitvorming hierover en het in beeld 
brengen van de consequenties voor het in 
synergie uitvoeren uit te stellen tot na het 
bekend worden van de Deltabeslissing. 
 
 

3.3 “++ alternatief”: integraal 
gebiedsproject  

 
In dit alternatief is de mogelijkheid 
uitgewerkt dat we niet alleen de 
overgedragen taken binnen ons waterschap 
implementeren, conform het beleid van ons 
waterschap, maar ook synergie zoeken met 
andere ruimte-, water- en keringsopgaven 
van ons waterschap en andere (externe) 
partijen. 
  

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is in 
deze variant meer de verbindende schakel 
in het gebied. Waar zich mogelijkheden 
voordoen, worden integrale projecten met 
andere partijen in en om de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel gerealiseerd.  
 
Uit de oriënterende omgevingsverkenning  
komt naar voren dat er zeker wensen voor 
de ontwikkeling van de omgeving van de 
Gekanaliseerde Hollandse IJssel zijn, echter 
grootschalige initiatieven ontbreken. Om 
deze reden wordt voorgesteld om de 
voorgenomen projecten en initiatieven van 
ons waterschap actief af te stemmen met 
initiatieven van derden en daarbij voort te 
borduren op belangrijke elementen uit de 
bestaande ontwikkelingsperspectief 
“Gekanaliseerde Hollandsche IJssel meer 
dan water” (oktober 2005).   
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4. Invulling programma 
periode 2013/2014 

t

In het eerste hoofdstuk is aangeven 
dat de implementatie van de 
overgedragen taken GHIJ als een 
programma wordt opgepakt. In dit 
hoofdstuk worden voor het jaar 
2013/2014 de projecten benoemd 
waarover bestuurlijke 
besluitvorming gevraagd wordt.  

 
 
 
 
 
 
 

 

4.1 Inventarisatie bagger 
 
Op basis van de grove inventarisatie van 
2007 is de indicatie van de bagger 
vastgesteld. Om een beter inzicht te krijgen 
in de actuele situatie, is een nadere 
inventarisatie dringend gewenst. De 
doelstellingen van deze inventarisatie zijn: 

1. check van de indicatie van de 
omvang, kwaliteit en locatie van de 
bagger; 

2. in beeld brengen van mogelijke 
nadelige effecten voor de 
waterkwaliteit als de 
onderhoudsbagger wordt 
verwijderd en de saneringsbagger 
in contact komt met het water; 

3. inspelen op de Deltabeslissing 
zoetwater. Mogelijk moet het profiel 
van de GHIJ verruimd worden als 
gevolg van deze beslissing. Ook 
voor Rijkswaterstaat is het van 
belang hoe de saneringsbagger 
onder het leggerprofiel hierbij een 
rol speelt. 

 
De inventarisatie bagger is eind 2013 
gestart en wordt in het voorjaar 2014 
afgerond. 
 
 

4.2 Nadere inventarisatie oevers en 
kunstwerken 

 
Het is het streven om de inventarisaties 
oevers en kunstwerken in het najaar van 
2013 aan te vangen en medio 2014 af te 
ronden. Met deze resultaten wordt een 
Groot Onderhoudsplan oevers en 

kunstwerken GHIJ opgesteld, waarin in tijd 
en geld de vervangingen zijn gepland. 
 
4.3 Implementatie overgedragen 

taken binnen het waterschap 
 
Bij de overdracht van het bevoegd gezag 
behoren de vergunningverlening en 
handhaving op basis van dit bevoegd 
gezag zoals geformuleerd in hoofdstuk 2. 
 
De financiële calculatie voor de overdracht 
is gebaseerd op: 

o onderhoud aan oevers; 
o onderhoud aan kunstwerken; 
o personele kosten van beheertaken; 
o achterstallig onderhoud; 
o herstelbijdragen; 
o nautisch baggeren. 

 
Het eerste jaar (2013 en 2014) wordt 
gebruikt om het reguliere beheer van de 
overgedragen taken in de reguliere 
beheerorganisatie van De Stichtse 
Rijnlanden een plek te geven. Denk hierbij 
aan het onderhoud van de 
waterstaatswerken, de vergunningverlening 
en handhaving, maar ook de overdracht 
van de hiermee samenhangende 
administratie, het gegevensbeheer en het 
implementeren en het inbedden van 
regelgeving die specifiek van toepassing is 
op de GHIJ. 
    
 

4.4 Meerjarenraming 
 
Door RWS is het bedrag van €37.500.000,- 
betaald als afkoop voor de overgedragen 
werken GHIJ, Doorslag en Noordergemaal. 
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Deze vergoeding is gebaseerd op het 
onderhoud en vervanging van het 
bestaande watersysteem en bestaat uit de 
onderdelen: 

 exploitatiekosten: jaarlijks 
onderhoud watersysteem 
(objecten, vaarwegen, 
kunstwerken).  

 investeringskosten, zoals RWS 
deze heeft gepland in kosten en in 
tijd: zijnde: 
- groot onderhoud kunstwerken 
- groot onderhoud oevers 
- baggeren (zijn geen 
investeringen, maar wordt als groot 
onderhoud gepland) 

De kunstwerken, oevers en de bagger 
worden binnenkort geïnventariseerd en 
door het waterschap worden hierbij de 
kosten en de planning, zoals wij dat nu 
zien, bepaald. Deze kosten en planning 
worden vergeleken met de planning en de 
kosten, zoals RWS deze heeft voorzien. De 
verschillen worden dan duidelijk gemaakt 
en uiteindelijk volgen hieruit de 
meerjarenplannen op de drie gebieden: 
kunstwerken, oevers en baggeren. Deze 
meerjarenplannen worden ter goedkeuring 
aangeboden aan het bestuur (zie globaal 
tijdspad; tabel 1). Verbeteringen ten 
opzichte van het bestaande systeem 
dienen een aparte financiële dekking te 
krijgen. 
 
 

4.5 Nog openstaande punten 
overdracht 

 
1. Voorhavendijken. 

In het voorstel van 2006 is ook de 
overdracht van de Voorhavendijken 
van de Beatrix-, Irene- en 
Koninginnensluis voorgesteld. De 
overdracht hiervan heeft nog niet 
financieel plaatsgevonden in 2012, 
omdat het feitelijk los staat van de 
GHIJ. Naar verwachting zal dit wel 
op zeer korte termijn plaatsvinden. 
Overigens geldt voor de 
Voorhavendijken van de 
Beatrixsluis, dat de overdracht 
mogelijk op een ander moment 
plaatsvindt, namelijk na de 
uitbreiding van de Beatrixsluis met 
een 3e kolk; 

2. Dijksloten langs het ARK. 
Deze overdracht heeft eind 2013 
plaatsgevonden.  

 

4.6 Voortgangsnotitie programma 
GHIJ 2014/2015. 

 
Medio 2014 zal in lijn met deze Startnotitie 
een voortgangsnotitie programma GHIJ 
2014/2015 aan het algemeen bestuur 
worden aangeboden, waarin tevens een 
terugblik van de huidige voornemens wordt 
gerapporteerd. 
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Tabel 1 Globaal tijdspad activiteiten 

Tijd

B&O inbedding
en oppakken
regulier beheer
en onderhoud
(meerdere
afdelingen
betrokken)

Globaal tijdspad activiteiten Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Bekrachtiging overdracht areaal

Opstellen Startnotitie Programma 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Start inventarisatie waterbodem

Start inventarisatie oevers

Start inventarisatie kunstwerken

Oplevering inventarisatie 
waterbodem
Oplevering inventarisatie oevers

Oplevering inventarisatie 
kunstwerken

Toetsing onderhoudsplan aan de 
uitgangspunten van de 
areaaloverdracht van 2006

Onderzoek relatie onderhoud GHIJ 
met interne HDSR plannen 
(Waterkeringen, KRW, …)

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

Onderzoek relatie onderhoudsplan 
met externe plannen (KWA+, C-
keringen, RO gemeenten en 
provincies, recreatie / toerisme, 
cultuurhistorie, particuliere 
initiatieven)

Start uitvoering onderhoud cf. 
onderhoudsplan

Bestuur
(AB)

dec 2012
2013

2014
kwart. I

kwart. II

kwart. III

kwart.IV

2015
kwart. I

kwart. II

kwart. III

kwart.IV

2016

Regulier
beheer

Activiteit

I Onderhoudsplan 
overgedragen areaal; 
Meerjaren onderhoud 
exploitatie en groot 
onderhoud 

Rapportage, conclusies en 
aanbevelingen

II Aanvulling 
onderhoudsplan met 
interne HDSR plannen 
(Waterkeringen, KRW, …)

III Aanvulling 
onderhoudsplan met 
externe plannen (KWA+, 
C-keringen, RO gemeenten 
en provincies, recreatie / 
toerisme, cultuur, 
particuliere initiatieven)

Product

AB vaststelling

AB vaststelling 
Startnotitie 
Programma 
Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel

AB besluitvorming 
Onderhoudsplan 
DEEL I; Meerjaren 
onderhoud 
exploitatie en groot 
onderhoud irt
voorziening

Onderhoudsplan 
DEEL II; 
aanvulling interne 
plannen

WBP AB keuzen 
en inzagenlegging

Integraal 
onderhoudsplan 
(DEEL III); 
aanvulling externe 
plannen

WBP AB 
besluitvorming

Tijd

B&O inbedding
en oppakken
regulier beheer
en onderhoud
(meerdere
afdelingen
betrokken)

Globaal tijdspad activiteiten Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Bekrachtiging overdracht areaal

Opstellen Startnotitie Programma 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Start inventarisatie waterbodem

Start inventarisatie oevers

Start inventarisatie kunstwerken

Oplevering inventarisatie 
waterbodem
Oplevering inventarisatie oevers

Oplevering inventarisatie 
kunstwerken

Toetsing onderhoudsplan aan de 
uitgangspunten van de 
areaaloverdracht van 2006

Onderzoek relatie onderhoud GHIJ 
met interne HDSR plannen 
(Waterkeringen, KRW, …)

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

Onderzoek relatie onderhoudsplan 
met externe plannen (KWA+, C-
keringen, RO gemeenten en 
provincies, recreatie / toerisme, 
cultuurhistorie, particuliere 
initiatieven)

Start uitvoering onderhoud cf. 
onderhoudsplan

Bestuur
(AB)

dec 2012
2013

2014
kwart. I

kwart. II

kwart. III

kwart.IV

2015
kwart. I

kwart. II

kwart. III

kwart.IV

2016

Regulier
beheer

Activiteit

I Onderhoudsplan 
overgedragen areaal; 
Meerjaren onderhoud 
exploitatie en groot 
onderhoud 

Rapportage, conclusies en 
aanbevelingen

II Aanvulling 
onderhoudsplan met 
interne HDSR plannen 
(Waterkeringen, KRW, …)

III Aanvulling 
onderhoudsplan met 
externe plannen (KWA+, 
C-keringen, RO gemeenten 
en provincies, recreatie / 
toerisme, cultuur, 
particuliere initiatieven)

Product

AB vaststelling

AB vaststelling 
Startnotitie 
Programma 
Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel

AB besluitvorming 
Onderhoudsplan 
DEEL I; Meerjaren 
onderhoud 
exploitatie en groot 
onderhoud irt
voorziening

Onderhoudsplan 
DEEL II; 
aanvulling interne 
plannen

WBP AB keuzen 
en inzagenlegging

Integraal 
onderhoudsplan 
(DEEL III); 
aanvulling externe 
plannen

WBP AB 
besluitvorming
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5. Programma organisatie

De tijdelijke programma-organisatie voor 

GHIJ 2.0 wordt ingericht met het oog op 

een slagvaardige en transparante 

inbedding van de overgedragen taken 

van de Gekanaliseerde Hollandsche 

IJssel binnen de lijnorganisatie van ons 

waterschap.   

 
5.1 Bevoegdheden tijdelijke 

programma-organisatie  
 
De programma-organisatie wordt tijdelijk 
ingesteld. De projectdirecteur is 
budgethouder van de afkoopsom van de 
overgedragen taken.  
De gehanteerde werkwijze wordt na vijf jaar 
geëvalueerd. Hierbij zal tevens worden 
bezien of de middelen dan structureel aan 
de budgetten van de afdelingen kunnen 
worden toegevoegd. 

 
 
5.2 Verantwoordelijkheden   
 
Bij dit programma is een bestuurlijk 
opdrachtgever en een projectdirecteur 
aangesteld. Aanvullend wordt voorgesteld 
een stuurgroep in te richten. 
 
 De bestuurlijke opdrachtgever voor het 

project is de portefeuillehouder. De 
bestuurlijk opdrachtgever is 
beslissingsbevoegd. 
 

 De projectdirecteur. De opdrachtnemer 
van de bestuurlijke opdracht. De 
projectdirecteur Gekanaliseerde 
Hollandse IJssel is eindverantwoordelijk 
voor alle aspecten van het programma 
(projecten), zoals doelrealisatie, 
financiën, communicatie, planning, 
kwaliteit, risicobeheersing. De 
programma-directeur rapporteert aan de 
portefeuillehouder.  

 
De projectdirecteur is tevens de ambtelijke 
opdrachtgever voor de interne ambtelijke 
projectorganisatie. De voorzitters van de 
projectgroep / werkgroepen zijn 

verantwoordelijk (deel-projectleider) voor de 
op te leveren deelproducten. De 
projectdirecteur zit de bijeenkomsten voor 
van de gezamenlijke projectgroep- / 
werkgroepvoorzitters. De tijdelijke 
organisatie GHIJ 2.0 wordt ondersteund 
door het secretariaat van WSB. 
 
 De stuurgroep: uit het oogpunt van 

hoofdzakelijk slagvaardigheid enerzijds 
en zorgvuldigheid anderzijds, wordt 
gewerkt met een bestuurlijke 
stuurgroep, waarin de portefeuillehouder 
(bestuurlijk opdrachtgever) voorzitter is. 
In de stuurgroep hebben zitting: de 
bestuurlijk opdrachtgever, de 
afdelingshoofden van de betreffende 
beheerafdelingen en ON-afdeling. De 
projectdirecteur adviseert de stuurgroep. 
 

 De projectdirecteur stelt de projectgroep 
in. Deze projectgroep neemt de 
voorbereiding en uitvoering van het 
programma (projecten) ter hand: 
1. Aansturing en coördinatie tussen de 

projecten / werkgroepen, planning 
en projectbeheersing van de 
werkgroepen 

2. Voorbereiden bestuurlijke 
besluitvorming 

3. Interne en externe communicatie 
4. Organiseren van benodigde mensen 

en middelen 
5. Contacten met de lijnorganisatie 

organiseren 
6. Opdrachtformulering werkgroepen. 
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Figuur 3: Tijdelijke organisatie GHIJ 2.0 

Projectorganisatie GHIJProjectorganisatie GHIJ

Projectdirecteur
Eugène Meuleman

Projectgroep / Werkgroepen
Externe projectgroep 

(HDSR + RWS)
“Nieuwe beheersituatie GHIJ”

Lijnorganisatie Externe begeleidingsgroep*

Portefeuillehouder
Bestuurlijk opdrachtgever

Bestuurlijke (interne)
stuurgroep 

(vz = portefeuillehouder)

Inhoudelijke inbedding in
HDSR

beheerorganisatie

* Optioneel; samenstelling nader te bepalen
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Lijnorganisatie Externe begeleidingsgroep*

Portefeuillehouder
Bestuurlijk opdrachtgever

Bestuurlijke (interne)
stuurgroep 

(vz = portefeuillehouder)

Inhoudelijke inbedding in
HDSR

beheerorganisatie

* Optioneel; samenstelling nader te bepalen
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6. Financiële consequenties en beheersing 

6
 

.1 Basisoverdracht   

Op basis van de overeenkomst met 
Rijkswaterstaat heeft Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden in 2013 € 37,5 
miljoen  ontvangen. Dit bedrag is bestemd 
voor taken die wij hebben overgedragen 
gekregen van  Rijkswaterstaat.  

 
Op basis van het getekende contract is het 
ontvangen bedrag bestemd: 
 
Oevers 
 Beheer en onderhoud  

oevers regulier  €    0,1 
 Beheer en onderhoud  

oevers (groot onderhoud) €  17,8 
 
Sub-totaal oevers  €  17.9 

 
Kunstwerken 
 Beheer en onderhoud  

kunstwerken regulier €     0,1 
 Beheer en onderhoud  

kunstwerken  
( groot onderhoud)   €    2,7 

 
Sub-totaal kunstwerken €    2,8 
 
Personele lasten 
 Vergoeding personele  

lasten:   €   3,1 
 

Totaal beheer en onderhoud € 23,9 
 

Achterstandsuitgaven: 
 Oevers:   €   7,1 
 Kunstwerken:  €   2,3 
 
Totaal achterstandsuitgaven €   9,4 

 
Totaal nautisch baggeren: €   4,2 

 
Totaal ontvangen bijdrage: € 37.5 

 
 

Bovenstaande uitsplitsing en toekenning 
zijn gebaseerd op: 
 de onderhoudsrapporten die zijn 

opgesteld in 2006 en op basis van de 
informatie die is uitgewisseld eind 2012 
om de overdracht in een kort 
tijdsbestek te realiseren. Zoals 
opgenomen in hoofdstuk 8 vindt voor 
de bagger, oevers en kunstwerken in 
2013 / 2014 een actualisatie plaats. 

 de berekeningsystematiek die geldt 
voor deze overdrachtsactiviteiten 
(Brokx-nat methode) met daarin 
vastgestelde uitgangpunten voor 
indexering en rentecomponenten. 

 
6.2 Niet opgenomen in 

overdrachtssom 
 
Wat niet in deze overdracht zit: 

- Afkoop van nog niet overgedragen 
areaal (Voorhavendijken en 
kanaalsloten) 

- Kosten met betrekking tot de 
waterschapseigen taken voor 
oevers conform de Brokx-nat 
systematiek (28% van de contante 
waarde oevers buiten stedelijke 
kernen, 50% van de reguliere 
onderhoudskosten)  

- Kosten met betrekking tot de 
waterschapseigen taken voor 
kunstwerken conform de Brokx-nat 
systematiek (deel waterbeheersing 
is 100% waterschapseigen). 

- Kosten met betrekking tot de 
waterschapseigen taken voor 
waterbodembeheer (toekomstig 
baggerwerk na het wegwerken van 
achterstanden). 

- Kosten met betrekking tot de 
saneringsbagger 
(verantwoordelijkheid RWS). 

- Herstelbijdragen voor achterstallig 
onderhoud van particuliere oevers. 

Vanuit bovenstaande opsomming wordt 
duidelijk dat HDSR niet voor alle door RWS 
overgedragen taken een 100% 
kostenvergoeding krijgt, maar gehouden is 
ook een deel van de kosten zelf te dragen 
(uitgangspunt Brokx-nat), ook in  het geval 
dat er geen overdracht zou hebben 
plaatsgevonden. Overigens zijn de kosten 
die tot het waterschapseigen deel worden 
gerekend, tot het moment van overdracht 
altijd gedragen door het rijk. 
 
Overigens is in het Waterbeheerplan 2010-
2015 “Water Voorop” 
(achtergronddocument Europese 
Kaderrichtlijn Water) expliciet opgenomen 
dat voor het waterlichaam Gekanaliseerde 
Hollandse IJssel geen 
uitvoeringsmaatregelen worden 
opgenomen die door het waterschap 
uitgevoerd moeten worden. Citaat:  
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“Het waterschap is van mening dat het 
cruciaal is voor het behalen van de KRW-
doelen dat maatregelen binnen het 
reguliere beheer (baggeren e.d.) uitgevoerd 
dienen te worden, voordat extra 
inrichtingsmaatregelen als vispassages 
effectief zullen zijn voor het realiseren van 
KRW-doelen. Het waterschap is geen 
kwantiteitsbeheerder van de  GHIJ en zal 
daarom niet het initiatief nemen voor 
reguliere kwantitatieve beheermaatregelen. 
Het waterschap staat er open voor dat dit 
beheer door het rijk afgekocht wordt bij de 
overdracht van het kwantiteits- en 
vaarwegbeheer. 
Het waterschap zal wel onderzoek doen in 
de planperiode naar effectieve 
aanvullende KRW-maatregelen” (citaat 
achtergronddocument Europese 
Kaderrichtlijn Water, paragraaf 3.4.1., pag. 
23). 
Bovenstaande beleidsuitgangspunt uit het 
WBP, verklaart waarom er toen geen 
middelen zijn gereserveerd voor de 
kwaliteitstaken. Met de overdracht 
verandert deze situatie. 
 

6.3 Reservering van de ontvangen 
gelden   

 
Het ontvangen bedrag is gebaseerd op het 
contant maken van toekomstige uitgaven 
(het wegwerken van achterstanden en het 
toekomstige beheer en onderhoud van de 
niet-waterschapseigen taken). Het 
waterschap zal vanaf het moment dat het 
bedrag van Rijkswaterstaat is ontvangen 
een rentevergoeding over het totale bedrag 
moeten toerekenen om in de toekomst de 
overgedragen taken uit te kunnen voeren. 
Vooralsnog zal worden gerekend met een 
gemiddeld percentage  van 4% hetgeen 
gebruikelijk is voor interne toerekening.  
 
Het waterschap zal het ontvangen bedrag 
inclusief de rente-opbrengsten reserveren 
voor de toekomstige uitgaven. Om deze 
middelen te reserveren voor dit specifieke 
doel zal het ontvangen bedrag inclusief 
rentetoerekeningen worden gestort in een 
nieuw te vormen bestemmingsreserve: 
overdracht GHIJ. De uitgaven die specifiek 
voor de overdracht worden gedaan zullen in 
mindering worden gebracht op deze 
reserve. Op deze wijze blijft het bestuur 
financieel expliciet bevoegd tot het doen 
van uitgaven specifiek voor de 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. 
Het algemeen bestuur is bevoegd tot het 
instellen (en opheffen) van een reserve. 

 

Op basis van de nadere besluitvorming van 
het algemeen bestuur kan worden bepaald 
of onderdelen van de overgedragen taken 
in de reguliere begroting of het 
investeringsprogramma van het waterschap 
opgenomen kunnen worden. Het algemeen 
bestuur kan, na afloop van een periode 
waarin is aangetoond dat de overdracht van 
de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 
goed is ingebed in onze organisatie, 
besluiten de reserve op te heffen en de 
ontvangen bijdragen goed te verwerken in 
de begroting en overige reserves. 

 
De gehanteerde werkwijze wordt na vijf jaar 
geëvalueerd. Hierbij zal tevens worden 
bezien of de middelen dan structureel aan 
de budgetten van de afdelingen kunnen 
worden toegevoegd. 
 

6.4  Begroting 2014   
 
Alleen het algemeen bestuur is bevoegd tot 
het doen van stortingen en onttrekkingen 
van reserves. Bij het opstellen van de 
begroting wordt  jaarlijks een bedrag uit de 
reserve gehaald ter dekking van de 
uitgaven (reguliere jaarlijkse exploitatie-
uitgaven en kapitaallasten voortvloeiende 
uit investeringen) die ten laste van dit 
budget zullen worden gebracht. Hierbij zal 
rekening worden gehouden met de 
verschillende waarderingssystematiek 
tussen Rijkswaterstaat ( kasbasis) en het 
waterschap(stelsel van baten en lasten). 

 
Bij de behandeling van de begroting van 
2014 is besloten om € 875.000,-- uit de 
bestemmingsreserve overdracht GHIJ te 
halen. Als investering is in 2014 €125.000,- 
voorzien. De kapitaallasten hiervan worden 
pas in 2015 zichtbaar in de begroting. 

 
 
 2013 2014 
Beheer en onderhoud €300.000 €575.000 
   
Inventarisatie bagger €100.000  
Projectorg./planvorm. €250.000 €300.000 
Stelpost €100.000  
   
Totaal  €750.000 €875.000 

 
 
6.5 Subsidiemogelijkheden  

 
Europees spoor (periode 2014-2020) 
De strategie voor Europa 2020 moet leiden 
tot: slimme groei door meer efficiënte 
investeringen in onderwijs, onderzoek en 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_nl.htm
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innovatie; duurzame groei, dankzij 
vastberaden stappen richting een CO2-
arme economie en een concurrerend 
bedrijfsleven; en inclusieve groei, met 
nadruk op banengroei en 
armoedebestrijding. De strategie is gericht 
op vijf ambitieuze doelstellingen op het 
gebied van werk, onderzoek, onderwijs, 
armoedebestrijding en klimaat/energie.  
  
Onderwerpen - gerelateerd aan de GHIJ - 
die mogelijkerwijs kunnen spelen zijn: 
duurzame landbouw; bio-economie; zekere, 
veilige, schone en efficiënte 
energievoorziening; slim, groen en 
geïntegreerd transport (vaarwegbeheer?); 
klimaat en efficiënte grond- en hulpstoffen; 
inclusieve en innovatieve samenleving; 
veilige samenleving. Sleutelwoorden 
daarbinnen zijn onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie. 
 
De volgende subsidieprgramma’s kunnen 
hiervoor straks wellicht interessant zijn:  
POP3 (KRW en NBW maatregelen), 
Horizon 2020 (onderzoek en innovatie), 
Interreg (Europese/nationale  
samenwerking) en EFRO (stedelijk 
programma). 
 
Rijksspoor 
Vanuit het Hoogwaterbeschermings-
programma (HWBP) / Deltaprogramma  
liggen er mogelijk kansen voor een bijdrage 
in de kosten van  zoetwatervoorziening en 
verhoging C-kering. Allereerst dient er op 
rijksniveau een besluit te komen over de 
functie van de waterkering (wel/geen C-
kering). 
 
Daarnaast liggen er afspraken vast in de 
overeenkomst over een bijdrage in de 
eventuele verwijdering van de 
verontreinigde bagger uit de GHIJ. 
 
Innovatieve oplossingen kunnen op 
nationaal niveau eventueel lopen via  het 
Topsectorenbeleid van het Ministerie van 
EL&I (Topsectoren Water en Energie) 
 
Provinciaal spoor 
Via de regeling Integraal 
Gebiedsontwikkelingsprogramma (budget 
2013-2015 € 13,45 miljoen). 
stimuleert de provincie Utrecht sinds kort 
onder voorwaarden activiteiten voor de 
ontwikkeling en uitvoering van integrale 
gebiedsontwikkelingsprojecten in de 
provincie Utrecht (één van de criteria: 
sprake van een programma-overstijgend 
doelbereik: meervoudige doelen die 

geprogrammeerd zijn in meer dan één 
provinciaal programma of beleidsveld). 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_nl.htm
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7.  Communicatie 

 7.1  Interne en externe communicatie 
 7.2 Bestuurlijke rapportage en 

verantwoording   
 

Met de overdracht van de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel krijgt ons waterschap er 
nieuwe taken en nieuw water bij. In het 
bijgevoegde Communicatieplan overdracht 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (DM 
650048) ligt de nadruk op de overdracht. Er 
wordt ingezet op het informeren van onder 
meer eigen medewerkers en bestuur, 
inwoners, waterrecreanten en relaties en 
netwerkpartners.  

De rapportage over de financiële en 
inhoudelijke voortgang van het project GHIJ 
wordt geïntegreerd in de normale planning 
& control cyclus en vindt plaats bij de Burap 
(vgl de rapportages over de 
watergebiedsplannen)  
 
Bij de voltooiing van een groot project wordt 
een evaluatie uitgevoerd  en gerapporteerd 
middels een (interne) audit op alle relevante 
aspecten 

 
Na de bespreking van de startnotitie in de 
commissie SKK wordt een 
communicatieplan opgezet voor het 
vervolgtraject. In het najaar van 2013 is de 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel een 
thema geweest tijdens de 
bestuursconferentie voor het nieuwe 
Waterbeheerplan. 
 
 
 
 
 



Waaiersluis 

 
 

8.  Risico’s en beheersing hiervan 

In dit hoofdstuk worden de risico’s 

beschreven en de beheersing ervan. Het 

betreft zowel de risico’s voor het beheer 

en onderhoud binnen de overgedragen 

taken, als ook de risico’s van externe 

invloeden op de uitoefening van deze 

taken. 

8.1 De hoogte van de afkoopsom  
 
 Actualiteit van de inventarisaties. 

Deze inventarisaties zijn uitgevoerd in 
de jaren 2005-2007. Denkbaar is dat de 
huidige toestand slechter is dan ten 
tijde van de inventarisaties. Daar staat 
tegenover dat in de afgelopen jaren ook 
verschillende verbeteringen zijn 
uitgevoerd door Rijkswaterstaat, 
bijvoorbeeld de mechanische renovatie 
van de vijzels van het Noordergemaal 
en het reinigen van de syfon onder het 
ARK. 
Het is zaak een zo goed mogelijk beeld 
te hebben van de actuele staat van het 
onderhoud. Dit is ook nodig om goede 
en toekomstbestendige 
onderhoudsplannen te kunnen 
opstellen. 

 
Beheersing van dit risico 
Om deze risico’s in beeld te brengen en 
te beheersen worden de inventarisaties 
van de oevers en kunstwerken 
geactualiseerd, zoals aangegeven in 
hoofdstuk 4.  

 
 Gehanteerde prijspeil. 

De eenheidsprijzen zijn gelijk aan de 
eenheidsprijzen van 2006. Prijs-
stijgingen zijn via de standaardformule 
voor prijsontwikkeling van Brokx-nat 
verwerkt: 70% van de prijsontwikkeling 
van de regelingslonen volgens het 
CBS: 70% van 14,2% (2006-2012) 
=9,97%. De huidige prijsontwikkelingen 
in de GWW-sector laten een stijging 
zien van 17%. De indexering waarmee 

binnen het waterschap wordt gerekend 
is 10,24% over deze periode. 

 
Beheersing van dit risico 
Ter compensatie van de werkelijke 
(grotere) stijging van de prijzen zou een 
beroep gedaan kunnen worden op het 
centrale budget voor prijsstijgingen. Een 
andere benadering is, om het verschil 
tussen de werkelijke (grotere) en begrote, 
prijsstijging als efficiency korting te 
beschouwen. 

8.2 Bagger  
Bij het verwijderen van de bagger tot het 
leggerprofiel bestaat er een mogelijk risico 
dat de kwaliteit van de onderliggende 
saneringsbagger de waterkwaliteit nadelig 
zal beïnvloeden of andere milieurisico’s met 
zich mee brengt. Op basis van de 
gewijzigde beheersituatie op de GHIJ (zie 
paragraaf 6.2) is het waterschap nu 
integraal verantwoordelijk voor het beheer 
en onderhoud. Voor wat betreft de 
saneringsbagger is in de overeenkomst met 
RWS expliciet vastgelegd dat de 
problematiek van de saneringsbagger de 
verantwoordelijkheid blijft van RWS. Wel 
willen wij de problematiek van de 
onderhouds- en saneringsbagger en de 
relatie met de waterkwaliteitstaak, samen 
met RWS, expliciet in beeld brengen. 
Ook zijn er mogelijk consequenties van de 
Deltabeslissing 2014 voor het profiel van de 
GHIJ. Indien de GHIJ een rol gaat spelen in 
de zoetwatervoorziening van West 
Nederland, dan kan dat betekenen dat 
verruiming van het profiel noodzakelijk is. 
De relatie met de saneringsbagger onder 
het leggerprofiel wordt op dat moment gelijk 
actueel.  
 
Beheersing van dit risico 
Om de risico’s die samenhangen met de 
kwaliteit, omvang en locatie van de bagger 
in beeld te brengen en te beheersen, 
worden de inventarisaties geactualiseerd, 
zoals aangegeven in paragraaf 4.1.. 
Daarnaast wordt het gesprek met 
Rijkswaterstaat over dit onderwerp 
gecontinueerd. 
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Het in stand houden van het huidige diepe 
leggerprofiel is noodzakelijk omdat op de 
GHIJ ook, relatief grote, beroepsvaart wordt 
toegelaten 

8.3 Communicatie kost tijd 
Om een project te laten slagen is altijd 
interactie nodig. Interactie binnen het 
waterschap, als het gaat om 
waterschapstaken, en interactie met de 
wereld buiten het waterschap, als wij daar 
iets willen realiseren. 
 
Hoe meer synergie wordt gezocht met 
andere projecten, hoe meer tijd er in de 
communicatie gestoken moet worden. Dit 
brengt een risico voor de planning met zich 
mee.  
 
Niet communiceren of synergie zoeken kan 
echter ook juist tijd kosten, doordat er 
onrust ontstaat in een gebied of omdat er 
dingen dubbel gedaan moeten worden. 
 
Beheersing van dit risico 
Zoals in paragraaf 7.1 is aangegeven, 
wordt na de bespreking van de startnotitie 
in de commissie SKK, een 
communicatieplan opgezet voor het 
vervolgtraject. Hierin zullen de 
geconstateerde risico’s worden 
meegenomen. 

8.4 Rijksbeleid 
Een belangrijke ontwikkeling op landelijk 
niveau, welke een grote impact kan hebben 

op het programma GHIJ 2.0 is het 
Deltaprogramma.  
 
Het kan ook zijn dat de invloed van deze 
beslissing pas op (zeer) lange termijn z’n 
invloed op de Gekanaliseerde Hollandsche 
IJssel gaat hebben. 
 
Pas als de Deltabeslissing is genomen in 
2014, is er duidelijkheid wat het Rijk precies 
gaat vragen van de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel.  
 
Beheersing van dit risico 
Het waterschap is actief betrokken bij de 
voorbereiding van de Deltabeslissing. Het 
waterschap is nu de waterbeheerder van de 
GHIJ en hiermee krijgt het waterschap 
essentiële zeggenschap over een groot en 
belangrijk deel van zijn hoofdsysteem. De 
strategische positie van het waterschap is 
hiermee enorm versterkt. We kunnen 
daadwerkelijk invloed uitoefenen op de 
belangrijke ontwikkelingen als de 
Deltabeslissing en we kunnen 
daadwerkelijk invulling geven aan gewenste 
KRW-maatregelen. 
 
Dit biedt de mogelijkheid dat het 
waterschap vroegtijdig kan anticiperen op 
de gevolgen van de Deltabeslissing. 
Daarnaast biedt het concept “programma” 
het bestuur de mogelijkheid om op diverse 
momenten (bij-) te sturen in de wijze 
waarop de overgedragen taken binnen het 
waterschap geïmplementeerd worden. 
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  Voorwoord 
Voor de Startnotitie programma “Gekanaliseerde Hollandse IJssel 2.0”  zijn een aantal 
bouwstenen gemaakt, die tevens onderdeel zijn van deze startnotitie: 

 Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Overdrachtscomponenten en beheerkosten. 
Bijlage 1 (het voorliggende document) 

 Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Bijlage 2. Uitwerking procesalternatieven 
programma (DM 706144) 

 Communicatieplan Gekanaliseerde Hollansche IJssel. Bijlage 3 (DM 708432) 
 
De Startnotie programma “Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 2.0” is het resultaat van de 
“Opdracht tot het opstellen van het Plan van aanpak 'GHIJ 2.0' “ (DM 615385), vastgesteld door 
het dagelijks bestuur op 21 mei 2013. 
  
Dit document beschrijft de omvang van het areaal dat in het kader van het Bestuursakkoord 
Water door Rijkswaterstaat aan het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt 
overgedragen. Daarmee vormt dit document de inhoudelijke en financiële basis voor de uit te 
werken procesalternatieven (bijlage 2). 
 
Hoofdstuk 1 geeft in het kort de ontstaansgeschiedenis van de gekanaliseerde Hollandsche 
IJssel weer. Daarnaast wordt de aanleiding voor de overdracht van de gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel beschreven.  
De hoofdstukken 2 tot en met 5 geven de omvang van het areaal weer. De afkoopsom die met 
de overdracht samenhangt is daarop gebaseerd én gebaseerd op het Rijksbeleid met 
betrekking tot het te voeren beheer en onderhoud op deze onderdelen. 
In de hoofdstukken 6 en 7 wordt beschreven in hoeverre het beheer en onderhoud door HDSR 
afwijkt van dat van het Rijk en in hoeverre dat kan leiden tot financiële afwijkingen.  
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1 Achtergronden en uitgangspunten 

1.1 Geschiedenis gekanaliseerde Hollandsche IJssel, Doorslag 
en Kromme IJssel 

De Hollandsche IJssel was oorspronkelijk een zijrivier van de Lek die begon ter hoogte van 
Vreeswijk en in noord-westelijke richting stroomde naar de huidige Nieuwe Maas (ca. 42 km 
lang).  
In verband met de waterveiligheid werd op last van Graaf Floris V de rivier in 1285 afgesloten 
met een dam bij de boerderij “Het Klaphek” te Vreeswijk. Door het afnemen van de stroming op 
de rivier werd de rivier gevoelig voor dichtslibbing, waardoor de scheepvaart steeds meer 
gehinderd werd. Om hieraan een eind te maken is in de 19 eeuw de rivier gekanaliseerd. In de 
jaren 1854-1856 werd een dam bij Gouda gebouwd en is de rivierloop hierheen geleid. In deze 
dam werd een spuisluis en een schutsluis opgenomen. De dam met het sluizencomplex vormt 
sindsdien de scheiding tussen de oude, ongeveer 10 km lange getijdenrivier de “Hollandsche 
IJssel” (westzijde) en het boezemwater de “gekanaliseerde Hollandsche IJssel” (verder GHIJ) 
aan de oostzijde. In de 19e eeuw is ook het water “De Doorslag” gegraven en ontstond er een 
scheepvaartverbinding tussen de GHIJ en de toenmalige Vaartsche Rijn naar de stad Utrecht 
(nu het Merwedekanaal). De lengte van de Doorslag en de GHIJ is 32 km. De oude rivierloop 
tussen de grens Doorslag- GHIJ en het Klaphek bestaat nog steeds. Dit oude stukje van de 
rivier heet de “Kromme IJssel” en is tot en met de kruising met de A2 in beheer en eigendom bij 
het Rijk.  

1.2 Decentralisatie van beheer 
De landelijke overdracht van rijkstaken naar lagere overheden is gestart in de jaren 90 van de 
vorige eeuw. Het doel hiervan was om infastructuur dat  geen deel uitmaakte van de 
hoofdinfrastructuur, maar wel door het Rijk beheerd werd, over te dragen aan lagere overheden 
(provincie, gemeenten en waterschappen). In dit kader is ook de overdracht van het beheer van 
de GHIJ (inclusief Doorslag en Kromme IJssel) voorbereid.  De uitgangspunten die hierbij zijn 
gehanteerd, de landelijk geldende “Brokx-nat” uitgangspunten, hebben tot veel discussie geleid, 
bijvoorbeeld omdat overdracht van taken naar lagere overheden in sommige gevallen tot grote 
lastenverzwaringen van die overheden kon leiden. Bovendien waren de regionale verschillen 
groot en was de complexiteit erg variabel. Complexere en kapitaalsintensieve overdrachten 
hebben dan ook veel vertraging ondervonden. De overdracht van de GHIJ is daar een 
voorbeeld van.  
In 2006 is de overdracht van de GHIJ opnieuw voorbereid en is de toenmalige interpretatie van 
de Brokx-nat uitgangspunten toegepast, hier en daar verruimd door  gewenningsbijdragen en 
door afkoop van groot onderhoud te baseren op de werkelijke kapitaalslasten. Alle 
voorbereidingen ten spijt, is in 2006 op het hoogste niveau besloten om de overdracht niet door 
te zetten. 
In 2009 heeft het kabinet opnieuw gesteld, dat waterschappen en Rijkswaterstaat afspraken 
zullen maken over, onder andere, de beheeroverdracht van primaire en aanpalende 
waterkeringen en vaarwegen naar het juiste niveau. De gezamenlijke waterschappen hebben 
hiervoor een besparingsvoorstel gedaan op basis van doelmatig en rationeel waterbeheer. De 
uitwerking hiervan is onderdeel geworden van het Bestuursakkoord. De UvW heeft de 
coördinatie op zich genomen en de concrete uitwerking is per waterschap uitgevoerd.  De 
beheeroverdracht van de GHIJ was toen opnieuw in beeld gekomen. De overdracht van de 
GHIJ was vanwege de in 2009 geldende spelregels onacceptabel kostbaar voor het 
waterschap. Omdat de overdracht al in 2006 volledig was geïnventariseerd, voorbereid en 
financieel gemaakt (op basis van de verruimde Brokx-nat uitgangspunten), is het mogelijk 
gebleken de uitgangspunten van 2006 als basis, opnieuw van toepassing te verklaren op 
overdracht van de GHIJ in 2012. 
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2 Overdrachtscomponenten 

 

2.1 HDSR beheert de gekanaliseerde Hollandsche IJssel 
December 2012 was een feestelijke maand voor de gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ). De 
maand staat symbool voor de overdracht van het  beheer van de vaarweg en het 
kwantiteitsbeheer van Rijkswaterstaat naar het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 
Deze overdracht maakt het mogelijk om de inrichting en het beheer van de GHIJ integraal en 
doelmatig door het waterschap in te vullen en op te pakken. Kwaliteit, kwantiteit, kering-, 
vaarweg- en nautisch beheer zijn nu in één hand.  
 
Met de overdracht van taken van Rijkswaterstaat naar het waterschap is een projectdirecteur 
aangesteld om deze overdracht van taken goed in te bedden in de organisatie. Tevens heeft hij 
als taak gekregen om te verkennen of deze overdracht mogelijkheden biedt voor synergie met 
andere wensen en opgaven waarin de GHIJ een belangrijke rol vervult. Hierbij valt bijvoorbeeld 
te denken aan de zoetwatervraagstukken en de veiligheidsdiscussie binnen de Deltabeslissing 
in 2014, maar ook aan regionale water- en ruimtelijke opgaven. 
 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de verschillende componenten die in het kader van de 
overdracht (financieel) zijn overgedragen. 
De verschillende te onderscheiden beheertaken worden hier beschreven. Het beheer en 
onderhoud dat samenhangt met deze beheertaken is feitelijk overgedragen, in de zin dat het 
waterschap hiervoor een afkoopsom heeft ontvangen.  
De aan HDSR betaalde vergoeding is gebaseerd op calculaties die al in 2006 zijn gemaakt, 
conform de Brokx-nat systematiek. In 2011 heeft er een indexering plaatsgevonden (ook 
conform Brokx-nat methodiek), waarna er in 2012 een versobering- en efficiencyslag overheen 
is gegaan.  
 

Figuur 1 Welke beheertaken komen er over? 
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Belangrijk uitgangspunt in Brokx-nat is dat sinds begin jaren 90 van de vorige eeuw, het 
regionaal waterbeheer als taak van de regionale waterbeheerder wordt beschouwd en daarmee 
de financiële verantwoordelijkheid is van het waterschap. In het geval van de gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel is het waterschap pas vanaf het moment van overdracht door het Rijk aan 
het waterschap, financieel verantwoordelijk voor dat gedeelte van het waterbeheer, dat bij wet 
een taak van het waterschap is. Dit is het zogenaamde waterschapseigen deel.  
Anders gezegd: het waterschap heeft sinds 1991 nooit financieel bijgedragen aan het 
waterbeheer van de GHIJ. Dit werd uitgevoerd en bekostigd door het Rijk. Per 1 januari 2013 
wordt van het waterschap wel verwacht deze waterschapseigen kosten te dragen. 

2.2 Beheertaken 
HDSR is (of wordt) van de volgende beheertaken het bevoegd gezag op de GHIJ (zie ook figuur 
1): 

- Kwantiteitsbeheer (peilbeheer en debietbeheer, beheer infrastructuur) 
- Kwaliteitsbeheer (HDSR was dat al op de GHIJ in de provincie Utrecht, nu ook in de 

provincie Zuid-Holland; ecologisch, chemisch, fysisch) 
- Vaarwegbeheer (de infrastructuur ten behoeve van de scheepvaart; vaarwegdiepte, 

oevervoorzieningen, scheepvaartvoorzieningen, schutsluis) 
- Nautisch beheer (regelgeving, vergunningverlening en handhaving met betrekking tot 

veilige en vlotte scheepvaart) 
 
Het beheer van waterstaatswerken door het rijk is in wettelijke regelingen (Waterbesluit / 
Waterregeling) vastgelegd. Pas op het moment dat deze besluiten zijn aangepast (de GHIJ 
eruit is geschrapt) vervalt het watersysteembeheer (kwantiteit en kwaliteit) aan de regionale 
watersysteembeheerder; HDSR. Wat betreft het vaarwegbeheer moeten de provincies het 
oppervlaktewater eerst als vaarweg aanwijzen en het waterschap als uitvoerend 
vaarwegbeheerder aanwijzen. Dit gebeurt in de Waterverordeningen van de provincies. 
Overigens wordt de vaarwegbeheertaak daarmee formeel een beheertaak van de provincie, 
maar zal het waterschap deze beheertaak in medebewind uitvoeren. 
De provincies moeten dan ook het waterschap formeel aanwijzen als nautisch bevoegd gezag 
(zoals bedoeld in art. 2, lid 3 van de Scheepvaartverkeerswet). Dat gebeurt waarschijnlijk in 
dezelfde verordening, of met een ander aanwijzingsbesluit.  
 
Uit bovenstaande blijkt dat het een en ander nog formeel geborgd moet worden, maar dat zal 
naar verwachting per 1 januari 2014 geregeld zijn. 
Vooruitlopend hierop voert HDSR wel zo veel mogelijk het praktisch beheer dat samenhangt 
met deze beheertaken. HDSR heeft namelijk wel de financiële middelen ontvangen om hier 
inhoud aan te geven. 

2.3 Eigendom 
Met het beheer van de waterstaatswerken vindt ook overdracht van het eigendom plaats, met 
uitzondering van de ondergrond van het water van de Doorslag, GHIJ en de Kromme IJssel tot 
de kruising met de rijksweg A2 (zie ook 2.4.6).  
Afkoop Domeinen (is in de calculatie opgenomen als kosten die met de eigendomsoverdracht 
vergoed moeten worden aan Domeinen (koop van de grond). Deze kosten worden in de 
overzichten zichtbaar gemaakt, maar worden 1:1 voldaan door RWS aan Domeinen. Sinds 
2009 is de naam Domeinen veranderd in Rijksvastgoed- en Ontwikkelbedrijf (RVOB). 
Overigens zijn visrechten gekoppeld aan het eigendom en komt dan ook pas naar het 
waterschap, indien het eigendom van de natte ondergrond overgaat naar het waterschap. Het 
regelen van de visrechten zal dan ook pas bij overdracht van het eigendom plaatsvinden.  

2.4 Componenten 
De financiële calculatie voor de overdracht is gebaseerd op: 

o Onderhoud aan oevers 
o Onderhoud aan kunstwerken 
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o Personele kosten van beheertaken 
o Achterstallig onderhoud  
o Herstelbijdragen 
o Nautisch baggeren 

2.4.1 Oevers 
De component oevers is onderverdeeld in: 

1. Natuurvriendelijke oevers (type I, plas-dras 
oevers in landelijk gebied met lage 
vaarintensiteit) 

2. Natuurvriendelijke oevers (type II, plas-dras 
oevers met zwaardere constructies als RVS 
schanskorven. De aanlegkosten van type II 
zijn dan ook ruim 2 maal zo hoog als van 
type I) 

3. Azobe damwand verankerd 
4. Azobe damwand onveranderd 
5. Stalen damwand (+stalen deksloof) 
6. Betonnen beschoeiing 
7. Het onderhoud van oevers (maaiwerk) 
8. Onderhoud van het inundatiekanaal Overeindseweg bij het Fort Houten te Nieuwegein 

(in 2006 apart benoemd, omdat het afwijkende locatie betreft). Overigens maakt dit 
onderdeel uit van een overdracht van RWS aan Staatsbosbeheer, waarmee het hier 
kan komen te vervallen. 

9. Oevers Nieuwegein (in 2006 apart benoemd, omdat deze oevers zouden overgaan 
naar de gemeente) 

10. Oevers IJsselstein (in 2006 apart benoemd, omdat deze oevers zouden overgaan naar 
de gemeente) 

11. Oevers Montfoort (in 2006 apart benoemd, omdat deze oevers zouden overgaan naar 
de gemeente) 

12. Oevers Oudewater (in 2006 apart benoemd, omdat deze oevers zouden overgaan naar 
de gemeente) 

13. Oevers Vlist (in 2006 apart benoemd, omdat deze oevers zouden overgaan naar de 
gemeente) 

 
Voor het bepalen van de kosten van de oevers is onderscheid gemaakt in (zie tabellen in 
hoofdstuk 4): 

- oh < 5 jr, dat wil zeggen: 1e en 2e lijns onderhoud (kosten die samenhangen met 
normaal onderhoud dat regelmatig terugkeert, jaarlijks of tenminste elke 5 jaar), en  

- oh > 5 jr, dat wil zeggen: 3e en 4e lijns onderhoud (kosten die samenhangen met groot 
onderhoud of totale vervanging, gebaseerd op de geprognosticeerde lifecycle). 

 
Voor de afkoop van het beheer en onderhoud van de oevers, is in 2006 de Brokx-nat 
systematiek gevolgd.  
Dit betekent dat in onderling overleg tussen de partijen per object procentueel is bepaald wat de 
verdeling is tussen waterschapseigen en niet-waterschapseigen taken. Als vertrekpunt is 
genomen dat de huidige oevers langs de GHIJ tot 
stand zijn gekomen met het oog op zowel de taak 
vaarwegbeheer als de taak waterkwantiteitsbeheer. 
Oevers staan er voor twee functies:  

- ten behoeve van het kwantiteitsbeheer 
(waterschapseigen) en 

- ten behoeve van de vaarwegfunctie (niet-
waterschapseigen).  

 
Het technische (en financiële) verschil tussen deze 
twee typen oevers is bepaald. 
Op basis van de totale over te dragen oeverlengte 
zijn de gemiddelde jaarlijkse vervangingskosten voor 
deze constructies berekend. De contante waarde 

Figuur 2 Kromme IJssel 

Figuur 3 Het water de Doorslag 
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hiervan (over periode van 30 jaar) is berekend. Dit betekent dat per behoort 2006 28% van de 
contante waarde (opbouw van de spaarpot) van de aanwezige oevers ten laste hoort te komen 
van het waterschap (waterschapseigen). Deze 28% zit dus niet in de afkoopsom. De overige 
72% is afgekocht op basis van 30 jaar. Voor oevers in het stedelijk gebied geldt dat 100% is 
afgekocht en er geen waterschapseigen deel is. 
 
Ten aanzien van de kosten van het jaarlijks onderhoud aan de oevers wordt aangehouden dat 
dit voor 50% waterschapseigen is en voor 50% niet- waterschapseigen. Ook hier geldt dus dat 
een deel van de kosten (50%) niet in de afkoopsom zit, maar ten laste van het waterschap 
behoort  te komen1. Voor oevers in het stedelijk gebied geldt dat 100% van het regulier 
onderhoud is afgekocht en er geen waterschapseigen deel is. In 2006 was het idee dat de 
oevers in het stedelijk gebied overgedragen zouden worden naar de desbetreffende 
gemeenten. Daarom werd er voor de gemeenten destijds vanuit gegaan dat dit een 100% niet-
waterschapseigen taak was. HDSR heeft nu echter aangegeven deze oevers in stedelijk gebied  
toch te willen overnemen tegen dezelfde voorwaarden als destijds met de gemeenten was 
afgesproken. Daarom wordt voor de oevers binnen stedelijk gebied uitgegaan van 100% niet-
waterschapseigen, oftewel hiermee samenhangende kosten zijn afgekocht met de afkoopsom. 

2.4.2 Kunstwerken 
Dit onderdeel is onderverdeeld in: 

14. Doorslagsluis 
15. Noordergemaal (sifons onder het ARK 

blijven (constructief) in beheer bij het Rijk) 
16. Gemaal Schalkwijkse wetering. Dit gemaal 

zal met de 3e kolk van de Beatrixsluis 
verdwijnen. 

17. Gemaal inundatiekanaal Fort Houten (fort 
Overeind). Over dit gemaal moeten nog 
afspraken worden gemaakt met 
Staatsbosbeheer.  

18. Waaiersluis schutsluis (rijksmonument, 
inclusief loopbruggetje) 

19. Waaiersluis spuisluis (inclusief gemaal, spuisluis is rijksmoment)  
20. Inundatiekanaal Overeindseweg bij het Fort Overeind / Houten te Nieuwegein 
21. Brugfront Haastrecht 

 
Door de kadastrale begrenzing van de GHIJ is het brugfront te Haastrecht (de kadeconstructie 
van de brug over het voormalige toegangswater naar de oude haven) onderdeel van de 
overdracht aan het waterschap. 
 
Voor het bepalen van de kosten van de kunstwerken is onderscheid gemaakt in (zie tabellen in 
hoofdstuk 3): 

- oh < 5 jr; 1e en 2e lijns onderhoud (kosten die samenhangen met normaal onderhoud 
dat regelmatig terugkeert, jaarlijks of tenminste elke 5 jaar), en  

- oh > 5 jr; 3e en 4e lijns onderhoud (kosten die samenhangen met groot onderhoud of 
totale vervanging, gebaseerd op de geprognosticeerde lifecycle). 

 

                                                 
1 Desalniettemin geldt in algemene zin, dat in de afkoop van het reguliere (jaarlijkse en 5-jaarlijkse) 
onderhoud van het waterschapseigen deel, rekening is gehouden met een gewenningsperiode van 10 
jaar. In de afkoop door het Rijk is dit verdisconteerd door het waterschapseigen deel het eerste jaar 
volledig te vergoeden en jaarlijks in stappen van 10% af te bouwen tot nul in jaar 10.  

Oevers Waterschapseigen  –  niet-waterschapseigen 
 Vervangingskosten (contante 

waarde) 
Jaarlijks oh Meerjaarlijks oh 

Oeverconstructies 28%  -  72% 50%  -  50% 28%  -  72% 
Oevers binnen stedelijk 
gebied 

0%  -  100% nvt 0%  - 100% 

Tabel 1 Verdeling waterschapseigen - niet waterschapseigen kosten mbt oevers 

Figuur 4 Waaier  spuisluis 
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Voor de afkoop van het beheer en onderhoud van de kunstwerken is in 2006 de Brokx-nat 
systematiek gevolgd.  
Kunstwerken Waterschapseigen – niet-waterschapseigen 

(contante waarde en onderhoud) 
Doorslagsluis 80%  -  20% 
Waaier schutsluis 0% - 100% 
Waaier spuisluis (incl. 
gemaal) 

100%  -  0% 

Noordergemaal 100%  -  0% 
Tabel 2 Verdeling waterschapseigen - niet waterschapseigen kosten mbt kunstwerken 

 
 
 
 
 

Figuur 5 Beeldscherm bediening Noordergemaal 
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2.4.3 Personele kosten 
Personele kosten zijn ingeschat door RWS op basis het toenmalige personeelsbestand waar 
het rayon uit bestond: 15 fte. Geschat werd dat ongeveer 20% van het werk gerelateerd was 
aan dit over te dragen areaal. Personeelsbestand: 20% van 15 fte = 3 fte. 
Het werk is inhoudelijk te onderscheiden in drie onderdelen: 

- Vergunningen / juridisch werk, ingeschaald in schaal 7 (onderdeel van het nautisch 
beheer) 

- Inspectie en toezicht, ingeschaald in schaal 6 (onderdeel van het nautisch beheer) 
- Bediening van de Waaier schutsluis tbv de scheepvaart, ingeschaald in schaal 6 

(onderdeel van het vaarwegbeheer) 
 
Deze personele kosten zijn gebaseerd op een puur theoretische benadering.  
Het personeel zelf is niet mee overgekomen. In de praktijk werkt RWS voor de bediening van 
de Waaier schutsluis met inhuurkrachten.  
Voor de afkoop van de personele kosten voor het niet-waterschapseigen is in 2006 de Brokx-
nat systematiek gevolgd.  

2.4.4 Achterstallig onderhoud 
Het achterstallig onderhoud betreft achterstanden in het onderhoud van de eerder genoemde 
oevers en kunstwerken, gebaseerd op de achterstanden in 2005 / 2006. Dit zijn geconstateerde 
achterstanden die los staan van het onderhoud zoals genoemd in 2.4.1 en 2.4.2. De hiermee 
samenhangende kosten zijn verdisconteerd in de afkoop. 

2.4.5 Herstelbijdragen 
Dit zijn de kosten die samenhangen met het herstel van particuliere oevers aan de GHIJ. 
Omdat RWS niet gehandhaafd heeft op het op orde houden van deze oevers, is hier sprake van 
onderhoudsachterstand, maar ook een handhavingachterstand. 
Om particulieren te stimuleren deze achterstanden weg te werken, is in 2006 een 
herstelbijdrage begroot. Deze herstelbijdrage heeft tot veel discussie geleid en is in de 
overdracht dan ook geschrapt.  

Figuur 6 Waaier schutsluis 
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2.4.6 Waterbodembeheer en nautisch baggeren 
Met nautisch baggeren wordt het verwijderen van de sliblaag in de waterbodem bedoeld, voor 
zover die boven de leggerdiepte ligt (de ingreepmaat) + 10 cm daar onder (= onderhoudsmaat). 
De waterbodem onder de onderhoudsmaat is waarschijnlijk vervuild. Het Rijk blijft 
verantwoordelijk voor deze ondergrond, omdat het eigendom van de ondergrond niet aan het 
waterschap wordt overgedragen, of door dit contractueel vast te leggen (moet nog worden 
bepaald).  
Het nautisch baggeren is in de afkoop separaat gekwantificeerd. 

2.4.7 Bruggen 
De bruggen over de GHIJ maken geen deel uit van de overdracht aan het waterschap. Met 
uitzondering van een monumentaal loop-draaibruggetje over de sluiskolk in het 
Waaiersluiscomplex.  
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3 Nog niet overgedragen 

3.1 Voorhavendijken Beatrix-, Irene- en Koninginnensluis 
In het voorstel van 2006 is ook de overdracht van de Voorhavendijken van de Beatrix-, Irene- 
en Koniginnensluis voorgesteld. 
De overdracht hiervan heeft nog niet financieel plaatsgevonden in 2012, omdat het feitelijk los 
staat van de GHIJ. Naar verwachting zal dit wel op zeer korte termijn plaatsvinden. Overigens 
geldt voor de Voorhavendijken van de Beatrixsluis, dat de overdracht mogelijk op een ander 
moment plaatsvindt, namelijk na de uitbreiding van de Beatrixsluis met een 3e kolk. 
 
Voor de afkoop van het beheer en onderhoud van de Voorhavendijken wordt uitgegaan van de 
onderstaande verhouding in waterschapseigen en niet-eigen taak. 
 
Voorhavendijken Waterschapseigen – niet-waterschapseigen 

(contante waarde en onderhoud) 
Voorhavendijken 100%  -  0% 
Tabel 3 Verdeling waterschapseigen - niet waterschapseigen kosten mbt (voorhaven)dijken 

3.2 Dijksloten langs het ARK 
Om dezelfde reden als bij de Voorhavendijken heeft deze overdracht nog niet financieel 
plaatsgevonden. Ook hier geldt dat dit op korte termijn wel wordt verwacht. 
 

Figuur 7 Voorhavendijk oost Beatrixsluis 
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4 Financiën bij overdracht 

4.1 Financieel uitgangspunt voor overdracht van het beheer en 
onderhoud GHIJ 

De in de vorige hoofdstukken genoemde hoofdcomponenten zijn bij de overdracht financieel 
gemaakt zoals weergegeven in onderstaande tabel. In de hierop volgende tabellen wordt de 
opbouw verder uitgesplitst. 
 

Euro's

oevers regulier oh (< 5 jr) € 124.121
oevers groot oh (> 5 jr) € 17.740.739

som onderhoud aan oevers: € 17.864.860

kunstwerken regulier oh (< 5 jr) € 138.820
kunstwerken groot oh (> 5 jr) € 2.735.132

som onderhoud aan kunstwerken: € 2.873.953

€ 3.127.733

Totaal beheer en onderhoud excl. domeinen: € 23.866.546

Euro's

Oevers achterstallig € 7.088.169

Herstelbijdragen € 0 

Kunstwerken achterstallig € 2.298.755

Totaal achterstallig: € 9.386.923

Nautisch baggeren € 4.182.280

€ 37.435.749Totaalbeheer en onderhoud + 

Berekening personeel

Beheer en onderhoud

Achterstanden

 
Tabel 4 Totaal B&O en achterstallig 

4.2 Nog niet overgedragen 
€ 180.000

Dijksloten € 932.000

€ 450.686

€ 1.562.686Totaal nog niet overgedragen:

Voorhavendijken Beatrix-, Irene- en 

Afkoop Domeienen (vergoeding RVOB)

 
Tabel 5 Totaal nog niet overgedragen (korte termijn) 
 
De afkoop Domeinen (vergoeding RVOB) zijn kosten die rechtstreeks door RWS met Domeinen 
worden verrekend en worden derhalve niet door HDSR gedeclareerd.  
Een van de aandachtspunten is dat in 2006 gerekend werd met een BTW tarief van 19%, voor 
zover van toepassing. Inmiddels is dat percentage verhoogd naar 21%.  
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de tabel verder 

4.3 Oevers gedifferentieerd 
De beheer- en onderhoudskosten (oh) voor de oevers worden in onderstaan
gedifferentieerd. 
 

regulier oh (< 5 jr) groot oh (> 5 jr) achterstalligOevers
euro euro euro

vriendelijke oevers (type I) € 0 € 0
2. Natuurvriendelijke oevers (type II) € 0 € 2.356.980

3. Azobe damwand verankerd € 0 € 2.217.883

4. Azobe damwand onverankerd € 0 € 7.224.420
5. Stalen damwand (+st. deksloof) € 0 € 41.680

6. Betonnen beschoeiing € 0 € 114.524
7. Onderhoud oevers € 100.519 € 0
8. Onderhoud inundatiekanaal 
Overeindseweg bij het Fort Houten te 
Nieuwegein

€ 18.743 € 0

9. Oevers Nieuwegein € 0 € 2.219.373 € 821.702

10. Oevers Ijsselstein € 0 € 1.272.974 € 0
11. Oevers Montfoort € 0 € 815.812 € 417.113
12. Oevers Oudewater € 0 € 803.455 € 440.970
13. Oevers Vlist € 4.859 € 673.638 € 0

Som oevers: € 124.121 € 17.740.739 € 7.088.169

€ 5.408.383

1. Natuur

 
Tabel 6 Kosten oevers gedifferentieerd 

4.4 Kunstwerken gedifferentieerd 
voor de kunstwerken worden in onderstaande tabel verder De beheer- en onderhoudskosten 

gedifferentieerd. 
 

regulier oh (< 5 jr) groot oh (> 5 jr) achterstallig
euro euro euro

slagsluis € 2.499 € 370.621 € 914.663
15. 613h Noorder
14. 602A Door

gemaal € 61.020 € 623.766 € 287.389
16. 625 Gemaal Schalkwijkse 
wetering

€ 7.497 € 42.911 € 0

17.Gemaal inundatiekanaal Fort 
Houten (626)

€ 7.497 € 42.911 € 262.399

18. 819a Waaiersluis schutsluis € 39.188 € 962.505 € 682.487
19. 819b Waaiersluis spuisluis € 12.495 € 678.399 € 0
20. Inundatiekanaal Overeindseweg 
bij het Fort Houten te Nieuwegein 
(626 c)

€ 8.524 € 0 € 0

21. Brugfront Haastrecht € 100 € 14.018 € 151.816
Som kunstwerken: € 138.820 € 2.735.132 € 2.298.755

Kunstwerken

 
Tabel 7 Kosten kunstwerken gedifferentieerd 
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5 Onderhouds- en kostenplanning conform methode 
RWS 

Op basis van de onderhoudsplanning van RWS (2006) is de theoretische kostenplanning tot 
stand gekomen (zie bijlage; tabel 8).  
Hierbij is het geplande groot onderhoud van de afgelopen 7 jaar doorgeschoven naar 2015. 
Ook is aangenomen dat het nautisch baggeren start in 2015 en in 5 jaar wordt uitgevoerd. Dit 
geeft een theoretische piek aan onderhoudswerkzaamheden in 2015, gevisualiseerd in de 
grafiek (figuur 9). 
De planning is gebaseerd op alleen datgene dat overkomt van RWS. Aanpassingen die door 
keuzen van HDSR moeten worden doorgevoerd aan deze overgedragen waterstaatswerken 
vallen buiten de calculatie. Denk hierbij aan gewenste wijzigingen in de sturing van 
kunstwerken, zoals afstandbediening en verdergaande automatisering, maar ook verdergaande 
ambities. 
In deze theoretische planning zijn de kosten voor de komende jaren niet geïndexeerd. Er is 
rekening gehouden met het BTW tarief van 21%, voor zover van toepassing.  
De exploitatiekosten genoemd bij oevers en kunstwerken zijn gemiddelden over 5 jaar. 
 
Op basis van actuele inventarisaties, andere te achterhalen informatie en synergie moet een 
reële planning worden opgesteld. 
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6 Beheer en onderhoud door HDSR 
In dit hoofdstuk wordt beschreven in hoeverre het beheer en onderhoud door HDSR afwijkt van 
het Rijksbeleid inclusief een beschrijving van de daarmee samenhangende, theoretische 
financiële gevolgen. Als algemeen uitgangspunt geldt dat in de HDSR planning van het 
onderhoud zo veel mogelijk synergie wordt gezocht door afstemming met ontwikkelingen in het 
gebied. Voorbeelden hiervan zijn oever-aanpassingen ten behoeve van de KRW, of 
bijvoorbeeld projectontwikkeling door derden.  

6.1 Algemeen 

6.1.1 Exploitatiekosten 
De exploitatiekosten die samenhangen met het overgedragen areaal, zijn kosten die 
voortkomen uit de gemiddelde jaarlijkse kosten voor maaiwerk, klein technisch onderhoud 
(smeren, schilderen en dergelijke), de bediening- en sturingskosten en kosten voor 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk voor het 
functioneren van de objecten, het regulier beheer, het voorkomen van schade en kunnen 
naleven van verantwoordelijkheden bij het minimale kwaliteitsniveau.  
Met de overdracht van taken wordt er van uitgegaan dat HDSR het beheer uitvoert met 
hetzelfde (minimale) kwaliteitsniveau, waardoor een afwijking in de exploitatiekosten vrijwel nihil 
zal zijn. Zoals in hoofdstuk 2.4 beschreven is er bij de bepaling van de exploitatiekosten 
onderscheid gemaakt in een waterschapseigen en niet-waterschapseigen deel.  

6.1.2 Groot onderhoud (investeringen) 
Grofweg is bij het te voeren groot onderhoud, onderscheid te maken in preventief onderhoud en 
correctief onderhoud. De financiële calculaties bij de overdracht (2006) zijn gebaseerd geweest 
op het planmatig preventief onderhoud door RWS. In de financiële planning van HDSR wordt op 
een zelfde wijze gepland. Echter, in de praktijk wordt een dergelijk onderhoudsproject pas 
opgetuigd op het moment dat het object daar ook echt aan toe is (correctief). Het moment wordt 
vooral bepaald door de hiermee samenhangende risico’s en dat verschilt per object. Veelal 
wordt een project later uitgevoerd dan gepland, maar onvoorziene omstandigheden kunnen ook 
leiden tot het vervroegen van een project.  
Met groot onderhoud is veel geld gemoeid. Uitstel of het vervroegen van gepland groot 
onderhoud heeft dan ook grote financiële effecten.  
 
De onderhoudsplanning die als basis heeft gefungeerd voor de overdracht, is gebaseerd op de 
inschattingen in 2006, terwijl de overdracht in 2013 plaatsvond. RWS heeft in de afgelopen 7 
jaar wel enkele zeer noodzakelijke onderhoudsactiviteiten uitgevoerd, maar niet conform de in 
2006 opgestelde planning.  
 
Zoals in hoofdstuk 2.4 beschreven is er bij de bepaling van de investeringskosten onderscheid 
gemaakt in een waterschapseigen en niet-waterschapseigen deel.  
 
Kosten voor aanpassingen aan het overgedragen areaal, die samenhangen met 
waterschapseigen taken, worden separaat beschouwd van de overdrachtsvergoeding. Nu reeds 
te overziene kosten (tbv de doelmatigheid van de gehele watersysteemsturing) betreffen 
aanpassingen voor de sturing van kunstwerken. Dit leidt tot extra investeringskosten in 2013 en 
2014 van respectievelijk 40 k€ en 450 k€.  

6.2 HDSR beheer oevers 
Voor het regulier (jaarlijks en meerjaarlijks) onderhoud van de oevers wordt hetzelfde 
aangehouden als de gemiddelde exploitatiekosten, genoemd in tabel 8. Deze kosten dienen wel 
geïndexeerd te worden, dit is in tabel 9 doorgevoerd. 
Het groot onderhoud kan pas na inventarisatie worden begroot en geprioriteerd. 
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l 

beheer. 

Op basis van de onderhoudsplanning van RWS is er sprake van toegenomen achterstand in het 
oeveronderhoud van 797 k€. Er zijn enkele stalen damwanden geplaatst na 2006, maar deze 
damwanden volgen niet uit de onderhoudsplanning van 2006. 
 

6.3 HDSR beheer kunstwerken 
Voor het regulier (jaarlijks) onderhoud van de kunstwerken wordt hetzelfde aangehouden als de 
gemiddelde exploitatiekosten, genoemd in tabel 8. Deze kosten dienen wel geïndexeerd te 
worden. Dit is in tabel 9 doorgevoerd. 
Het groot onderhoud kan pas na inventarisatie worden begroot en geprioriteerd. Van enkele 
zeer urgente zaken is wel bekend dat ze op korte termijn dienen te worden uitgevoerd, zoals de 
renovatie van de spuischuiven van de Waaier stuwsluis. 
Op basis van de onderhoudsplanning van RWS is er sprake van toegenomen achterstand in het 
kunstwerkonderhoud van 417 k€. Grofweg is bepaald dat voor 464 k€ aan groot onderhoud aan 
kunstwerken is uitgevoerd in de periode 2006-2013. Dit uitgevoerde onderhoud is uitgevoerd na 
2005, maar was gepland voor de periode 2000-2005. 

6.3.1 Waaiersluis en vaarwegprofielen 
Het Waaiercomplex dient verschillende functies. Het is 
een schutsluis voor de scheepvaart, een stuwinstallatie 
voor het kwantiteitsbeheer (en kwaliteitsbeheer), maar 
ook een primaire waterkering (categorie C).  
De eisen die aan het object worden gesteld als 
waterkering zullen in 2014 zeer waarschijnlijk door wet- 
en regelgeving worden gewijzigd. Dit kan leiden tot een 
verzwaring van de eisen, met financiële gevolgen door 
aanpassingen. In de praktijk leidt dit dan tot 
aanpassingen die kunnen worden meegenomen in de 
geplande onderhoudskosten voor de spuischuiven en 
de waaierdeuren. De sluis is een rijksmonument 
(schutsluis, spuisluis en de voetgangersbrug). 
 
Tot op heden wordt een paar keer per maand 
scheepvaart door de schutsluis gelaten, die groter is 
dan de schutkolk. Dat is alleen mogelijk bij gelijk water 
aan beide zijden van de kolk, waarbij alle deuren 
geopend worden. Dit brengt het risico met zich mee dat 
bij een plotseling verval (er is sprake van tijslag aan de 
HIJ-zijde van de kolk), de normale deuren niet meer 
bediend kunnen worden en sluiting van de kering alleen 
nog met de waaierdeuren kan plaatsvinden. Een storing 
van de waaierdeuren betekent dan het “leeg- of 
vollopen”  van de GHIJ. In hoeverre dit risico nog 
acceptabel is met de nieuwe toetsronde, is niet 
duidelijk. Het kan leiden tot de keuzen dat dergelijke 
lange vaartuigen niet meer doorgelaten kunnen worden 
(en/of moeten omvaren en wellicht het vaarwegprofie
zou moeten wijzigen), of dat de kolk verlengd zou 
moeten worden. Afhankelijk van de keuze, kan dit 
leiden tot meerkosten voor het vaarweg

6.3.2 Doorslag (kw) 
Het kunstwerk de Doorslag vervult momenteel geen functie. Het is aan het waterschap om te 
bepalen of de aanwezige constructie als waterkering hersteld moet worden of niet. In de 
overdracht is wel rekening gehouden met een onderhoudsachterstand van 870 k€.  

Figuur 8 Waaiercomplex 
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6.4 Beroepsvaart 
Ondanks dat de GHIJ vooral een aantrekkelijke, doorgaande vaarroute is voor de pleziervaart, 
vindt er ook beroepsvaart plaats. De eerste 17,9 kilometer vanaf de Doorslagsluis is 
beroepsvaarweg klasse CEMT 0, de rest van het traject tot de Waaiersluis (ongeveer 15 
kilometer is beroepsvaarweg klasse CEMT I. Voor de beroepsvaart is de Waaierschutsluis op 
afroep beschikbaar, ook buiten het vaarseizoen. Ondanks dat de beroepsvaart op de GHIJ de 
afgelopen decennia drastisch is afgenomen, is er nog steeds een overslagbedrijf actief, dat 
regelmatig gebruik maakt van een binnenvaartschip (type Spits). Daarnaast zijn er in 
Oudewater nog twee werven die incidenteel gebruik maken van de GHIJ voor hun logistiek. 
Ook partyschepen maken incidenteel gebruik van de GHIJ. Het aantal vaarbewegingen van 
beroepsvaart is niet goed geregistreerd, maar bedraagt ongeveer 50 per jaar, tegen ongeveer 7 
à 8 duizend pleziervaartbewegingen (passages gemeten aan de Waaiersluis). 

6.5 HDSR inzet personeel 
Voor het nautisch en regulier jaarlijks beheer wordt hetzelfde aangehouden als de kosten zoals 
genoemd in tabel 8.  
Een keuze die hier kan worden gemaakt is het minimaal nautisch beheer verder af te bouwen, 
met als gevolg dat er wildgroei ontstaat in afmeren door recreatievaart, onveilige situaties en 
een toename van de overlast op deze (vrij drukke) vaarweg. Belangrijk aandachtspunt bij een 
dergelijke keuze is de mate waarin een taak als waterschapseigen is gedefinieerd. Voor alle 
niet-waterschapseigen onderdelen geldt tenslotte, dat beheer in de afkoop al is vergoed. Dat 
betekent ook dat het beperken van inzet op deze taak kan worden geïnterpreteerd als het niet 
(volledig) nakomen van een overeengekomen, overgedragen taak door het Rijk, c.q de 
algemene democratie. 

6.6 HDSR beheer waterbodem 
De financiën die bij overdracht zijn gecalculeerd voor het baggeren van de onderhoudslaag (de 
zogenaamde nautische bagger), zijn gebaseerd op inmetingen uit 2007, met als uitgangspunt 
het leggerprofiel plus 10 cm. onderhoudsdiepte. De kwaliteit van de onderliggende waterbodem 
valt in de categorie “niet verspreidbaar”. Dit kan betekenen dat het verwijderen van de toplaag 
tot blootstelling van de onderlaag kan leiden, met waterkwaliteitsrisico’s tot gevolg. Saneren van 
de onderlaag is dan wenselijk, maar heeft grote financiële consequenties (voor het Rijk). Het 
Rijk heeft hieraan in het verleden geen urgentie gekoppeld.  
 
Herinventarisatie van de waterbodem (kwalitatief en kwantitatief) is noodzakelijk om een 
actuele inschatting (m3 en €) te kunnen maken en een baggerplan op te stellen. Ook kunnen 
dan de mogelijkheden worden bezien om gezamenlijk met RWS de nautische bagger en de 
saneringsbagger te verwijderen.  
 
Op basis van de beginselen en uitgangspunten bij de overdracht van het beheer en onderhoud 
van natte waterstaatswerken door het Rijk (uitgangspunten Brokx-nat), de nieuwe eigenaar / 
beheerder voor het storten van baggerspecie in Rijkswateren, voor zover de baggerspecie 
afkomstig is uit de ter zake in eigendom overgedragen waterstaatswerken, aan het Rijk geen 
stortingsrechten verschuldigd voor de duur van de periode waarin de onderhoudskosten worden 
verrekend. Bij afkoop van eeuwigdurende vergoedingen betekent dat er eveneens geen 
stortingsrechten verschuldigd zijn. 
 
Een alternatief kan het aanpassen van de profielen zijn, gebaseerd op de huidige 
waterkwaliteitsrisico’s, oeverstabiliteit en het werkelijk noodzakelijke kwantiteits- en 
vaarwegprofiel. 
 
Vaststelling van het deltaprogramma (2014), deel zoetwater, kan leiden tot een verzwaring van 
de kwantitatieve functie van de GHIJ. Dit kan ertoe leiden dat het profiel van de GHIJ moet 
worden vergroot om meer water naar het westen te voeren. Ook in dat geval is RWS de partij 
om ''haar'' bagger te verwijderen. Samenwerking is dan weer zeer wenselijk.  



 

644308 21 /  23

7 Onderhouds- en kostenplanning: geld leidend 
Zoals blijkt uit bovenstaande, hangen de kosten van het beheer en onderhoud sterk samen met 
de keuzen die het waterschap maakt, vooral met betrekking tot de investeringskosten. Dit gaat 
in het geval van de GHIJ extra sterk op, omdat de afkoopsom beschouwd kan worden als 
financieringsbron (verder: voorziening) voor het niet-waterschapseigen deel van de B&O kosten 
op de GHIJ. Door in het geplande beheer en onderhoud onderscheid te maken in het 
waterschapseigen en niet-eigen deel, is het meest zuiver te bepalen welke kosten gefinancierd 
dienen te worden met de voorziening. Tenslotte dekt de voorziening niet alle B&O kosten van 
het overgedragen areaal (zie ook paragraaf 2.4.). Dit leidt tot zeer complexe planningen en een 
complexe administratie.  
Het waterschap kan er ook voor kiezen om de voorziening te gebruiken voor al het beheer en 
onderhoud dat voorkomt uit het overgedragen areaal. Dit is relatief eenvoudig, maar leidt tot 
een versnelde uitputting van de voorziening.  
 
De afkoopsom / voorziening is gebaseerd op 30 jaar. In tabel 9 (bijlage) is een voorziening ter 
grootte van de afkoopsom lineair beschikbaar gesteld (de financiële ruimte) voor de financiering 
van de exploitatie en investeringen. Deze versimpelde beschouwing leidt tot inzicht van de 
theoretisch beschikbare financieringsruimte die de afkoopsom biedt. Dit kan als basis dienen 
voor de B&O planning. Uit financieel oogpunt is dit een hele veilige aanpak.  
 
Ten overvloede: exploitatie en investeringen worden in figuur 10 voor 100% gebaseerd op de 
ruimte die de voorziening (ter grootte van de afkoopsom) biedt. Dit betekent dat er in deze 
figuur geen aanvulling wordt gedaan met “waterschapseigen” financiën, wat conform 
uitgangspunten van overdracht, wel zou moeten. 
 
In de praktijk leiden de werkelijke rentestanden, indexatie, de onderhoudssituatie, de 
(scenario)keuzen van het waterschap, etc., tot jaarlijks andere keuzen in het uitgavenpatroon. 
Pas na een inventarisatie van de actuele onderhoudsstaat is het opstellen van een reëlere 
planning mogelijk. 
 
In tabel 9 is uitgegaan van het totaal aan exploitatiekosten zoals opgenomen in tabel 8, inclusief 
indexatie. De investeringskosten zijn gebaseerd op de resterende financiële ruimte inclusief 
indexatie voor 30 jaar.  
 
In figuur 10 is ook de afbouw van de voorziening ter grootte van de afkoopsom met rente, als 
financiering voor de exploitatie en investeringen, grafisch weergegeven. 
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Bijlage 
 

 

Theoretische inschatting kosten per jaar (exploitatie niet geïndexeerd, investeringen niet geïndexeerd, incl. BTW voor zover van toepassing)
Bedragen in euro Totalen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering

Oevers * 30.685.938   122.307        -                144.012        1.174.375     122.307        24.271.008   122.307        1.174.375     122.307        1.174.375     122.307        1.174.375     123.663        -                122.307        715.914        

Kunstwerken * 5.503.292     205.980        530.100        205.980        604.559        205.980        602.963        216.240        523.163        205.980        523.163        205.980        523.163        205.980        -                205.980        538.080        

Nautisch baggeren ** 4.182.280     -               -                -               -              -              836.456      -              836.456      -               836.456      -              836.456      -              836.456      -               -                
Nautisch beheer (excl. 
bedr.midd)

*** 455.749        56.969          -                56.969          -                56.969          -                56.969          -                56.969          -                56.969          -                56.969          -                56.969          -                

Regulier beheer *** 160.000        20.000          -                20.000          -                20.000          -                20.000          -                20.000          -                20.000          -                20.000          -                20.000          -                
Totaal exploitatie: 3.275.368    405.256        426.961        405.256        415.516        405.256        405.256        406.612        405.256        

Totaal investering: 37.711.890  530.100        1.778.933     25.710.427   2.533.993     2.533.993     2.533.993     836.456        1.253.994     

 

* Uitgangspunt is dat: 66,7% van deze kosten BTW plichtig is.
** Uitgangspunt is dat BTW al verrekend is in de afkoopsom.
*** Uitgangspunt is dat deze kosten niet BTW plichtig zijn.
BTW bedraagt: 21,0%

Tabel 8 Planning op basis van planning 2006 

Theoretische inschatting kosten per jaar (obv tabel 8)
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Figuur 9 Grafische weergave van theoretische inschatting kosten per jaar (obv tabel 5) 
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Theoretische, lineaire kostenplanning bij financiële ruimte = leidend 
(rente 4%, indexering 1,5% en geen aanvulling met waterschapseigen financiën, obv tabel 9)
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Theoretische kostenplanning bij financiële ruimte = leidend (rente 4%, indexering 1,5% en geen aanvulling met waterschapseigen financiën)
Bedragen in euro Totalen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
Oevers * 122.307       126.004       127.894       129.812       131.759       133.736       135.742       137.778       
Kunstwerken * 205.980       212.206       215.389       218.620       221.899       225.228       228.606       232.035       
Nautisch baggeren ** -               -               -               -               -               -               -               -               
Nautisch beheer (excl. 
bedr.midd)

*** 56.969         58.690         59.571         60.464         61.371         62.292         63.226         64.175         

Regulier beheer *** 20.000         20.605         20.914         21.227         21.546         21.869         22.197         22.530         
Totaal exploitatie: 3.462.639         405.256       417.505       423.767       430.124       436.576       443.124       449.771       456.518       

Totaal investering: 11.962.064      1.400.000    1.442.315    1.463.950    1.485.909     1.508.198    1.530.821    1.553.783    1.577.090    

* Uitgangspunt is dat: 66,7% van deze kosten BTW plichtig is.
** Uitgangspunt is dat BTW al verrekend is in de afkoopsom.
*** Uitgangspunt is dat deze kosten niet BTW plichtig zijn.
BTW bedraagt: 21,0%

1.508.198    1.530.821    1.553.783    1.577.090    1.400.000    1.442.315    1.463.950    1.485.909     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 10 Grafische weergave van theoretische beschikbare financiën per jaar (obv tabel 6) 

 
Tabel 9 Theoretische planning waarbij de financiële ruimte leidend is gesteld 
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1. Inleiding

Het programma GHIJ 2.0 kan op 
verschillende manieren worden 
opgepakt. Het bestuur bepaalt 
uiteindelijk de integraliteit van het 
programma. 

Een deel van de projecten moet uitgevoerd 
worden, omdat het gaat om overgedragen 
taken (het basisalternatief). Daarbovenop 
kan het bestuur er voor kiezen om de 
projecten binnen dit basisalternatief te 
combineren met de andere 
waterschapsopgaven in het gebied op te 
pakken (‘+ alternatief’), of het project als 
een integraal gebiedsproject te zien en ook 
synergie te zoeken met projecten van 
derden (‘++ alternatief’). 
 
In dit document zijn de verschillende 
procesalternatieven voor het programma 
uitgewerkt. 
 
De alternatieven zijn als volgt opgebouwd: 
 
Basisalternatief 1: 
We implementeren de overgedragen taken 
binnen ons waterschap conform het beleid 
van ons waterschap. 
Bestuurlijk is aangegeven dat overdracht 
van de taken niet mag leiden tot 
lastenverzwaring. In dit basisalternatief is 
dan ook als uitgangspunt gehanteerd dat 
het beheer en onderhoud, alsmede het 
wegwerken van achterstanden volledig 
gedekt wordt uit de afkoopsom van 37,5 

miljoen euro en de daaraan toegevoegde 
rente. 
 
Alternatief +: 
We implementeren de overgedragen taken 
binnen ons waterschap conform het beleid 
van ons waterschap waarbij synergie 
gezocht wordt met de andere water- en 
keringsopgaven van ons waterschap. 
 
Alternatief ++: 
We implementeren de overgedragen taken 
binnen ons waterschap conform het beleid 
van ons waterschap waarbij synergie 
gezocht wordt met de andere water- en 
keringsopgaven van ons waterschap en de 
ruimtelijke opgaven van andere partijen. 
 
In de volgende hoofdstukken worden deze 
alternatieven verder toegelicht. Omdat de 
synergie mogelijkheden met de eigen 
overige opgaven en de gebiedsopgaven 
nog niet heel concreet te benoemen zijn, 
kan voor deze alternatieven geen financieel 
plaatje worden gegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 1



 

 2

2. Basisalternatief: beheer en onderhoud door 
HDSR 
 
Bij dit alternatief ligt de focus op het 
implementeren van de overgedragen 
taken en het wegwerken van het 
achterstallig onderhoud binnen de 
Hollandse IJssel.  

 
Het is nodig om de overgedragen taken 
binnen ons waterschap te implementeren 
conform het beleid van ons waterschap.  
 
Op basis van de uitgangspunten van 
decentralisatie van beheer van natte 
waterstaatswerken in (1991; Brokx-nat), 
kan worden gesteld dat het 
waterstaatkundig beheer van de GHIJ 
sindsdien thuishoort bij de regionale 
waterbeheerder; het waterschap. In de 
onderhandelingen van 2005/2006 is 
afgesproken dat de investeringen die reeds 
door RWS zijn gedaan voor 100% worden 
gedragen door RWS. Voor toekomstige 
investeringen geldt, dat er van wordt 
uitgegaan dat het waterschapeigen deel 
wordt gedragen door het waterschap. In 
2006 is hiervoor bijvoorbeeld voor de 
oevers een percentage van 28% overeen 
gekomen. Deze kosten zijn echter nooit 
gereserveerd door het waterschap. Na de 
inventarisaties en de daaruit voortkomende 
meerjarenplannen zullen de kosten hiervan 
vergeleken worden met de 
overdachtsgelden. Deze vergelijkingen en 
de daaruit voortvloeiende besluiten komen 
uiteraard op de bestuurstafel terecht.  
Daarnaast moet het waterschap kiezen in 
hoeverre zij met het beheer en onderhoud 
af wil wijken van het Rijksbeleid. In 
paragraaf 2.1 is een globale indicatie van 
de extra kosten gegeven. 
 
Bestuurlijk is aangegeven dat overdracht 
van de taken niet mag leiden tot 
lastenverzwaring. In dit alternatief is dan 
ook als uitgangspunt gehanteerd dat het 
beheer en onderhoud, alsmede het 
wegwerken van achterstanden volledig 
gedekt wordt uit de afkoopsom van 37,5 

miljoen euro en de daaraan toegevoegde 
rente. 
 
In paragraaf 2.2 zijn deze alternatieven 
verder uitgewerkt. 
 

2.1  Globale indicatie extra kosten 

2.1.1 Algemeen 

Exploitatiekosten 

De exploitatiekosten die samenhangen met 
het overgedragen areaal, zijn kosten die 
voortkomen uit de gemiddelde jaarlijkse 
kosten voor maaiwerk, klein technisch 
onderhoud (smeren, schilderen en 
dergelijke), de bediening- en sturingskosten 
en kosten voor vergunningverlening, 
toezicht en handhaving. 
Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk 
voor het functioneren van de objecten, het 
regulier beheer, het voorkomen van schade 
en kunnen naleven van verantwoordelijk-
heden bij het minimale kwaliteitsniveau.  
Met de overdracht van taken wordt er van 
uitgegaan dat HDSR het beheer uitvoert 
met hetzelfde (minimale) kwaliteitsniveau, 
waardoor een afwijking in de 
exploitatiekosten vrijwel nihil zal zijn.  
 
Bij de bepaling van de exploitatiekosten is 
onderscheid gemaakt in een 
waterschapseigen en niet-
waterschapseigen deel (zie het rapport 
“Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, 
Overdrachtscomponenenten en 
beheerskosten”). 
 

Groot onderhoud (investeringen) 

Grofweg is bij het te voeren groot 
onderhoud, onderscheid te maken in 
preventief onderhoud en correctief 
onderhoud.  



 

 3

 
De financiële calculaties bij de overdracht 
(2006) zijn gebaseerd op het planmatig 
preventief onderhoud door RWS. In de 
financiële planning van HDSR wordt op een 
zelfde wijze gepland.  
 
Echter, in de praktijk wordt een dergelijk 
onderhoudsproject pas opgetuigd op het 
moment dat het object daar ook echt aan 
toe is (correctief). Het moment wordt vooral 
bepaald door de hiermee samenhangende 
risico’s en dat verschilt per object. Veelal 
wordt een project later uitgevoerd dan 
gepland, maar onvoorziene omstandig-
heden kunnen ook leiden tot het 
vervroegen van een project.  
 
Met groot onderhoud is veel geld gemoeid. 
Uitstel of het vervroegen van gepland groot 
onderhoud heeft dan ook grote financiële 
effecten.  
 
De onderhoudsplanning die als basis heeft 
gefungeerd voor de overdracht, is 
gebaseerd op de inschattingen in 2006, 
terwijl de overdracht in 2013 plaatsvond. 
RWS heeft in de afgelopen 7 jaar wel 
enkele zeer noodzakelijke 
onderhoudsactiviteiten uitgevoerd, maar 
niet conform de in 2006 opgestelde 
planning.  
 
Bij de bepaling van de investeringskosten 
wordt onderscheid gemaakt in een 
waterschapseigen en niet-
waterschapseigen deel.  
 
Nu reeds te overziene kosten (tbv de 
doelmatigheid van de gehele 
watersysteemsturing) betreffen 
aanpassingen voor de sturing van 
kunstwerken. Dit leidt tot extra 
investeringskosten in 2013 en 2014 van 
respectievelijk 40 k€ en 450 k€. 

2.1.2 HDSR beheer oevers 

Voor het regulier (jaarlijks en meerjaarlijks) 
onderhoud van de oevers wordt hetzelfde 
aangehouden als de gemiddelde 

exploitatiekosten. Deze kosten dienen wel 
geïndexeerd te worden. 
 
Het groot onderhoud kan pas na 
inventarisatie worden begroot en 
geprioriteerd. 
 
Op basis van de onderhoudsplanning van 
RWS is er sprake van toegenomen 
achterstand in het oeveronderhoud van 797 
k€. Er zijn enkele stalen damwanden 
geplaatst na 2006, maar deze damwanden 
volgen niet uit de onderhoudsplanning van 
2006. 
 

2.1.3 HDSR beheer kunstwerken 

Voor het regulier (jaarlijks) onderhoud van 
de kunstwerken wordt hetzelfde 
aangehouden als de gemiddelde 
exploitatiekosten. Deze kosten dienen wel 
geïndexeerd te worden.  
 
Het groot onderhoud kan pas na 
inventarisatie worden begroot en 
geprioriteerd. Van enkele zeer urgente 
zaken is wel bekend dat ze op korte termijn 
dienen te worden uitgevoerd, zoals de 
renovatie van de spuischuiven van de 
Waaier stuwsluis. 
 
Op basis van de onderhoudsplanning van 
RWS is er sprake van toegenomen 
achterstand in het kunstwerkonderhoud van 
417 k€. Grofweg is bepaald dat voor 464 k€ 
aan groot onderhoud aan kunstwerken is 
uitgevoerd in de periode 2006-2013. Dit 
uitgevoerde onderhoud is uitgevoerd na 
2005, maar was gepland voor de periode 
2000-2005. 

Waaiersluis en vaarwegprofielen 

Het Waaiercomplex dient verschillende 
functies. Het is een schutsluis voor de 
scheepvaart, een stuwinstallatie voor het 
kwantiteitsbeheer (en kwaliteitsbeheer), 
maar ook een primaire waterkering 
(categorie C).  
 
De eisen die aan het object worden gesteld 
als waterkering zullen in 2014 zeer 
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waarschijnlijk door wet- en regelgeving 
worden gewijzigd (Deltabeslissing). Dit kan 
leiden tot een verzwaring van de eisen, met 
financiële gevolgen door aanpassingen.  
 
In de praktijk leidt dit dan tot aanpassingen 
die kunnen worden meegenomen in de 
geplande onderhoudskosten voor de 
spuischuiven en de waaierdeuren. De sluis 
is een rijksmonument (schutsluis, spuisluis 
en de voetgangersbrug). 
 
 
 

 
 
 
 
Tot op heden wordt een paar keer per 
maand scheepvaart door de schutsluis 
gelaten, die groter is dan de schutkolk. Dat 
is alleen mogelijk bij gelijk water aan beide 
zijden van de kolk, waarbij alle deuren 
geopend worden.  

 
Dit brengt het risico met zich mee dat bij 
een plotseling verval (er is sprake van 
tijslag aan de HIJ-zijde van de kolk), de 
normale deuren niet meer bediend kunnen 
worden en sluiting van de kering alleen nog 
met de waaierdeuren kan plaatsvinden. 
Een storing van de waaierdeuren betekent 
dan het “leeg- of vollopen”  van de GHIJ.  
 
In hoeverre dit risico nog acceptabel is met 
de nieuwe toetsronde, is niet duidelijk. Het 
kan leiden tot de keuzen dat dergelijke 
lange vaartuigen niet meer doorgelaten 
kunnen worden (en/of moeten omvaren en 
wellicht het vaarwegprofiel zou moeten 
wijzigen), of dat de kolk verlengd zou 
moeten worden.  
 
Afhankelijk van de keuze, kan dit leiden tot 
meerkosten voor het vaarwegbeheer. 

Doorslag (kw) 

Het kunstwerk de Doorslag vervult 
momenteel geen functie. Het is aan het 
waterschap om te bepalen of de aanwezige 
constructie als waterkering hersteld moet 
worden of niet. In de overdracht is wel 
rekening gehouden met een 
onderhoudsachterstand van 870 k€.  
 

2.1.4 HDSR inzet personeel 

Voor het nautisch en regulier jaarlijks 
beheer worden dezelfde kosten 
aangehouden als bij Rijkswaterstaat. 
  
Een keuze die hier kan worden gemaakt is 
het minimaal nautisch beheer verder af te 
bouwen, met als gevolg dat er wildgroei 
ontstaat in afmeren door recreatievaart, 
onveilige situaties en een toename van de 
overlast op deze (vrij drukke) vaarweg.  
 
Belangrijk aandachtspunt bij een dergelijke 
keuze is de mate waarin een taak als 
waterschapseigen is gedefinieerd. Voor alle 
niet-waterschapseigen onderdelen geldt 
tenslotte, dat beheer in de afkoop al is 
vergoed. Dat betekent ook dat het 
beperken van inzet op deze taak kan 

Figuur 1: Waaiercomplex
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worden geïnterpreteerd als het niet 
(volledig) nakomen van een 
overeengekomen, overgedragen taak door 
het Rijk, c.q de algemene democratie. 
 

2.1.5 HDSR beheer waterbodem 

De financiën die bij overdracht zijn 
gecalculeerd voor het baggeren van de 
onderhoudslaag (de zogenaamde 
nautische bagger), zijn gebaseerd op 
inmetingen uit 2007, met als uitgangspunt 
het leggerprofiel plus 10 cm. 
onderhoudsdiepte.  
 
De kwaliteit van de onderliggende 
waterbodem valt in de categorie “niet 
verspreidbaar”. Dit kan betekenen dat het 
verwijderen van de toplaag tot blootstelling 
van de onderlaag kan leiden, met 
waterkwaliteitsrisico’s tot gevolg. Saneren 
van de onderlaag is dan wenselijk, maar 
heeft grote financiële consequenties (voor 
het Rijk). Het Rijk heeft hieraan in het 
verleden geen urgentie gekoppeld.  
 
Herinventarisatie van de waterbodem 
(kwalitatief en kwantitatief) is noodzakelijk 
om een actuele inschatting (m3 en €) te 
kunnen maken en een baggerplan op te 
stellen. Ook kunnen dan de mogelijkheden 
worden bezien om gezamenlijk met RWS 
de nautische bagger en de 
saneringsbagger te verwijderen.  
 
Op basis van de beginselen en 
uitgangspunten bij de overdracht van het 
beheer en onderhoud van natte 
waterstaatswerken door het Rijk 
(uitgangspunten Brokx-nat), de nieuwe 
eigenaar / beheerder voor het storten van 
baggerspecie in Rijkswateren, voor zover 
de baggerspecie afkomstig is uit de ter 
zake in eigendom overgedragen 
waterstaatswerken, aan het Rijk geen 
stortingsrechten verschuldigd voor de duur 
van de periode waarin de 
onderhoudskosten worden verrekend. Bij 
afkoop van eeuwigdurende vergoedingen 
betekent dat er eveneens geen 
stortingsrechten verschuldigd zijn. 

 
Een alternatief kan het aanpassen van de 
profielen zijn, gebaseerd op de huidige 
waterkwaliteitsrisico’s, oeverstabiliteit en 
het werkelijk noodzakelijke kwantiteits- en 
vaarwegprofiel. 
 
Vaststelling van het deltaprogramma 
(2014), deel zoetwater, kan leiden tot een 
verzwaring van de kwantitatieve functie van 
de GHIJ. Dit kan ertoe leiden dat het profiel 
van de GHIJ moet worden vergroot om 
meer water naar het westen te voeren. Ook 
in dat geval is RWS de partij om ''haar'' 
bagger te verwijderen. Samenwerking is 
dan weer zeer wenselijk.  
 

2.2  Uitgangspunt in het  
basisalternatief: geen stijging 
van de lasten  

 
Zoals blijkt uit paragraaf 2.1, hangen de 
kosten van het beheer en onderhoud sterk 
samen met de keuzen die het waterschap 
maakt, vooral met betrekking tot de 
investeringskosten.  
 
Dit gaat in het geval van de GHIJ extra 
sterk op, omdat de afkoopsom beschouwd 
kan worden als financieringsbron (verder: 
voorziening). De afkoopsom / voorziening is 
gebaseerd op 30 jaar.  
 
 
Bestuurlijk is aangegeven dat overdracht 
van de taken niet mag leiden tot 
lastenverzwaring. Hiermee kiest het 
waterschap er voor om de voorziening te 
gebruiken voor al het beheer en onderhoud 
dat voorkomt uit het overgedragen areaal, 
ondanks dat dit afwijkt van de in Brokx-nat 
gehanteerde uitgangspunten met 
betrekking tot de waterschapseigen en niet-
eigen verdeling. Tenslotte: de kosten die tot 
het waterschapseigen deel worden 
gerekend zijn tot het moment van 
overdracht (1/1/2013) altijd gedragen door 
het rijk. 
 
Door het toepassen van de voorziening 
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voor al het overgedragen beheer en 
onderhoud, is een lasten verhoging niet 
nodig.  Dit leidt mogelijk wel tot een 
versnelde uitputting van de voorziening. 
Door zeer kritisch te sturen op de financiële 
beheersing / onderhoudsplanning in relatie 
tot de risico’s die dit met zich meebrengt, 
wordt dit uitgangspunt zo optimaal en 
verantwoord mogelijk nageleefd. 
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3. ‘Alternatief +’: synergie aanpak waterdoelen 
GHIJ                        

Bij dit alternatief wordt de 
Gekanaliseerde Hollandse IJssel niet 
gezien als een losstaande watergang, 
maar als een onderdeel van het 
watersysteem. Niet alleen het 
achterstallig onderhoud wordt 
weggewerkt maar daarbij wordt ook 
gewerkt om de Kaderrichtlijn 
Waterdoelen te realiseren. Waar 
oevers en keringen elkaar raken 
worden ze gezamenlijk aangepakt en 
verbeterd. 

In dit alternatief implementeren we de 
overgedragen taken binnen ons waterschap 
conform het beleid van ons waterschap  
waarbij daarnaast ook synergie gezocht 

ordt met de andere water- en 
eringsopgaven van ons waterschap. 

w
k
 
Synergie van waterdoelen kan op 
verschillende manieren voor voordeel 
zorgen: 
 Het voorkomt dubbel werk, als op 

dezelfde plek meerdere opgaven 
liggen; 



 

 Het kan financieel voordeel opleveren, 
als werk met werk gemaakt wordt. 

Door ook naar de andere opgaven van het 
waterschap te kijken wordt voorkomen dat 
bijvoorbeeld een strakke beschoeiing wordt 

eplaatst, waar voor de Kaderrichtlijn Water 
en natuurvriendelijke oever nodig was. 

g
e
 
Het integraal oppakken van de waterdoelen 
in het gebied kan echter soms ook leiden tot 
vertraging van het proces, omdat er 
bijvoorbeeld een breder draagvlak nodig is 
of meer onderzoek nodig is of met de 
maatregel allebei de doelen wel 
gerealiseerd worden. 
 

In het gebied van de GHIJ spelen op dit 
moment de volgende waterschaps-opgaven: 
 Behalen van de doelen voor de 

Kaderrichtlijn Water (KRW); 
 Behalen van de doelen voor de 

wateropgave; 
 De keringen aan de veiligheidseisen 

laten voldoen. 
 
Naast deze opgaven is ook gekeken waar 
synergie mogelijk is met de reeds lopende 
projecten in het gebied, namelijk: 


 

 Peilbesluit Lopikerwaard; 
 Watergebiedsplan Linschoterwaard. 

Hieronder wordt specifieker ingegaan op de 
opgaven en projecten in het gebied en de 
relatie met de GHIJ. 
 

3.1 Kaderrichtlijn Water (KRW) 

De GHIJ is in 2009 aangewezen als 
waterlichaam voor de KRW, als “kanaal met 
scheepvaart” (M6b). 
 
Er zijn toen geen maatregelen voor dit 
waterlichaam opgenomen, omdat het 
belangrijk was dat het waterlichaam eerst 
gebaggerd werd.  
 
Om het doel van het waterlichaam te halen 
zijn echter wel enkele maatregelen nodig.  
 
 
Huidige toestand 
Kenmerkend voor de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel (voor de KRW) zijn/is: 
 beschoeide oevers; 
 scheepvaart; 
 strak gelegen tussen de zomerkaden; 
 gereguleerd peil. 
 
Deze kenmerken zijn niet bevorderlijk voor 
de ontwikkeling van vegetatie en op de 
meeste opnamelocaties langs de 
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Hollandsche IJssel is de plantengroei 
schaars.  
 
De aanwezige planten zijn kenmerkend voor 
zeer voedselrijk water.  
 
De huidige toestand is in 2012 als 
ontoereikend beoordeeld. 
 
Mogelijke maatregelen 
Doordat de GHIJ bijna volledig strak tussen 
de zomerkaden ligt, en het westelijk deel 
ook hoger dan het omliggend gebied, is er 
weinig ruimte om maatregelen te nemen 
langs de oevers. 
 
De scheeepvaartfunctie van de GHIJ zorgt 
ook voor een beperkte mogelijkheid tot 
ontwikkelen van natuurlijke oevers. Door 
golfslag kunnen deze zicht niet ontwikkelen.   
 
De belangrijkste maatregel voor de GHIJ is 
nog steeds het onderhoudsbaggeren van 
het waterlichaam. 
 
Een andere kansrijke synergie maatregel is 
het aanleggen van een “waterschapsnes” 
langs de Gekanaliseerde Hollandsche 
IJssel. 
 
Een “nes” is een buitendijks gelegen plas-
draszone. In de Grecht is in 2012 een 
project van start gegaan om, met geld vanuit 
de synergie-subsidie een waterschapsnes 
aan te leggen. In dit project wordt de kering 
omgelegd, waardoor een nieuw buitendijks 
gebied ontstaat, dat als plas-draszone wordt 
ingericht met bagger uit de Grecht. 
 
Voor de GHIJ is dit ook een mogelijkheid, 
omdat de GHIJ ook grotendeels hoger ligt 
dan de omliggende gronden EN er ruimte is 
tussen de primaire en regionale kering en de 
GHIJ zelf. Onderzocht moet worden of 
gronden beschikbaar zijn tussen de GHIJ en 
de kering, die gemakkelijk in te richten zijn.  
 
Door hergebruik van bagger uit het gebied in 
het project wordt er bespaard op transport- 
en afvoerkosten van de bagger. Door de 
extra inrichtingsmaatregelen wordt een 

nieuwe oeverzone gecreëerd, die tevens 
kan worden gebruikt voor waterberging en 
natuurontwikkeling. 
 
Het voordeel is het grootst als: 
 Er geen of weinig transport nodig is 

met de bagger; 
 Stortkosten bespaard kunnen worden 

(indien dit niet via Brokx-nat geregeld 
is) 

 Er geen of minimale wijzigingen nodig 
zijn aan de kering. 

 
Overige mogelijke maatregelen zijn: 
 paaiplaatsen in de uiterwaarden; 
 vispasseerbaar maken van 

kunstwerken. 
 

3.2 Wateropgave 

Door het waterschap is de wateropgave 
wateroverlast opnieuw bepaald.  
 
Op dit moment worden maatregelen bepaald 
voor het beperken/oplossen van de 
wateropgave wateroverlast. 
 
Als uitgangspunt bij het bepalen van de 
maatregelen wordt gehanteerd dat er geen 
boezemopgave mag ontstaan. Indien er toch 
te veel water de boezem in komt, wordt de 
inlaat van water naar de boezem gestopt 
door maalstops. De polders moeten dan hun 
eigen broek ophouden. 
 
Op de boezem GHIJ zelf is dus geen 
wateropgave. 
 
Als er echter ruimte in de boezem-systeem 
zit, kan het boezemsysteem meer water 
ontvangen voor een maalstop nodig is.  
 
De maatregelen die nu zijn bedacht voor de 
Lopikerwaard en omliggend gebied, inclusief 
het gemaal Waardse Dijk, zijn voldoende om 
de wateropgave wateroverlast geheel op te 
lossen.  
 
De maatregelen zijn echter nog niet 
uitgevoerd en er kan altijd een tegenslag 
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ontstaan. Het creëren van extra ruimte in het 
systeem is dan mee genomen. 
 
De synergie met de maatregelen uit het 
basisalternatief is minimaal. Als echter 
alleen het basisalternatief wordt uitgevoerd 
en blijkt dat er toch ruimte nodig is, kan het 
zijn dat net aangelegde kades of oevers 
weer verlegd moeten worden op plaatsen 
waar die ruimte beschikbaar is (dubbel 
werk).   
 

3.3 Keringen op orde 

Langs de GHIJ lopen verschillende type 
keringen: 
 een primaire kering (dijkring 14) 
 Regionale keringen 
 Overige keringen (zomerkaden) 
 
Uit de toetsing van de regionale keringen 
blijkt dat verschillende trajecten langs de 
GHIJ de komende jaren (voor 2020) moeten 
worden aangepakt.  
 
Waar deze regionale keringen de oevers 
raken is synergie mogelijk tussen deze 
projecten en het onderhoud aan de oevers 
(werk met werk maken).  
 
De primaire kering voldoet op dit moment 
niet. In 2014 wordt met de Deltabeslissing 
ook een keuze gemaakt of deze kering de 
status ‘primair’ blijft houden.  
 
Indien deze status behouden blijft, zijn 
ingrijpende maatregelen nodig aan de 
kering. Indien de status niet behouden blijft 
moet de kering een nieuwe status 
toegewezen krijgen. Als blijkt dat 
werkzaamheden aan deze kering nodig zijn 
en deze kering de oevers van de GHIJ 
raakt, dan is synergie mogelijk (werk met 
werk maken). 
 
De overige keringen moeten nog getoetst 
worden. Indien de keringen niet voldoen 
moeten deze ook aangepakt worden. Ook 
hier is dan mogelijk werk met werk te 

maken. In de huidige planning gaat dit niet 
voor 2020 gebeuren. 
 

3.4 Watergebiedsplan Linschoter-
waard en Peilbesluit Lopikerwaard 

De grenzen van zowel het 
Watergebiedsplan Linschoterwaard (maart 
2011) als het Peilbesluit Lopikerwaard 
(februari 2013) lopen over de keringen langs 
de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. De 
GHIJ zelf valt dus niet binnen deze plannen. 
Voor de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 
is een eigen peilbesluit van kracht.  
 
In het peilbesluit Lopikerwaard zijn geen 
maatregelen opgenomen die direct effect 
hebben of synergie hebben met het 
programma GHIJ 2.0. 
 
In het watergebiedsplan Linschoterwaard 
zijn enkele maatregelen opgenomen die 
effect hebben op kunstwerken die uitkomen 
in de GHIJ. De belangrijkste hiervan is de 
aanpassing aan het gemaal Waardsche 
Dijk. Er is niet direct synergie te behalen met 
deze maatregelen en de maatregelen van 
het basisalternatief. Wel moet voorkomen 
worden dat de projecten en het programma 
elkaar tegen werken. 
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4. ‘Alternatief ++’: integrale aanpak water en 
ruimte GHIJ 2.0                        

De Gekanaliseerde Hollandsche 
IJssel als verbindende schakel in het 
gebied. Niet alleen het achterstallig 
onderhoud wordt weggewerkt, maar 
waar mogelijkheden zich voor doen 
worden integrale projecten met 
andere partijen in en om de 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 
gerealiseerd. De Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel vormt een 
trekpleister voor varende recreatie in 
het gebied. 

 
In dit alternatief is de mogelijkheid 
uitgewerkt dat we niet alleen de 
overgedragen taken binnen ons waterschap 
implementeren, conform het beleid van ons 
waterschap, maar ook synergie gezocht 
wordt met andere ruimte-, water- en 
keringsopgaven van ons waterschap en 
andere (externe) partijen. 
 

4.1 Hollandse IJssel, meer dan water 

In 2002 is al eens een integraal project 
gestart voor de Gekanaliseerde Hollandsche 
IJssel: “Hollandse IJssel, meer dan water”. 
 
Gemeenten, Waterschap, Provincie en 
Rijkswaterstaat hebben toen samen gewerkt 
om een integraal ontwikkel perspectief voor 
de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel op te 
stellen. Dit plan was niet alleen integraal op 
het gebied van water, maar water en ruimte 
gecombineerd. Het doel was het realiseren 
van een ‘betere, schonere en 
aantrekkelijkere Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel’.   
 
Het ontwikkelperspectief is in 2005 
afgerond. Het waterschap heeft toen de 
trekkersrol overgedragen aan de Provincie 
Utrecht, in afwachting tot de overdracht. 

 
Uiteindelijk zijn slechts enkele van de mooie 
projecten in het plan tot uitvoering gekomen.  
 

4.2 Waterautoriteit 

Als het waterschap zich als waterautoriteit 
wil opstellen in het gebied kan zij er voor 
kiezen om weer een integraal 
gebiedsproces op te starten met de 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel als 
verbindende factor.  
 
Met alle partijen in het gebied, 
medeoverheden en particulieren, wordt een 
nieuwe visie opgesteld voor de 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.  
 
Na opstellen van de visie wordt inzichtelijk 
gemaakt welke projecten in het gebied 
spelen en waar synergie van projecten 
mogelijk is. Niet alleen de 
waterschapsdoelen maar ook doelen van 
derden worden integraal verwerkt in de 
plannen. 
 

4.3 Kansen in het gebied 

Om te bepalen of de partijen in het gebied 
kansen zien in een (nieuw) integraal 
programma, is met deze partijen gesproken.  
 
De algemene conclusies die getrokken 
kunnen worden uit de gesprekken in het 
gebied zijn: 
 
Er zijn op dit moment geen lopende 
integrale gebiedsplannen 
Op dit moment lopen er in het gebied geen 
integrale plannen of zijn in ontwikkeling, 
voor wat betreft de GHIJ.  
 
Er lopen wel locale kleine plannen. De 
meeste partijen zien wel kansen en synergie 
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tussen deze plannen en het programma 
GHIJ 2.0. 
 
Een van de meer concrete plannen is het 
planvoor de “ontwikkelingen Noord West 
Hoek “, in het kader van de RodS (Recreatie 
om de Stad). 
 
Figuur 2, kaart “ontwikkelingen Noord West 
Hoek” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit gebied, ten noorden van IJsselstein, 
wordt ingericht als recreatiegebied met 
delen bos en delen open. De inrichting van 
de percelen langs Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel is nog onduidelijk. De 
provincie geeft aan dat hier nog 
mogelijkheden voor synergie (Wateropgave, 
KRW) liggen. 
 
De gebiedspartijen willen graag duidelijkheid 
over de overdracht 
De gemeenten geven aan dat zij graag 
informatie krijgen wie (wanneer) waar 
verantwoordelijk voor is. Het gaat dan onder 
andere over bruggenbeheer, eigendom, 
onderhoud- en beheerverplichtingen. 
 

Daarnaast hebben de gemeenten een grote 
interesse wat de overdracht van het 
vaarwegbeheer en het nautisch beheer voor 
effecten gaat hebben. Ze denken graag mee 
over beleid op dit vlak. 
 
De gebiedspartijen zien synergie kansen 
met wateropgave maatregelen (realiseren 
open water) 
Vanuit veel van de benaderde partijen 
worden vragen gesteld over de 
wateropgave/bergingsopgave van het 
waterschap, in relatie tot het maken van 
“werk met werk” (passantenhavens/ 
jachthavens/natte natuur etc.).  
 
Door de bezuinigingsopgaven bij overheden 
is er beperkt geld beschikbaar voor 
projecten in het gebied. Partijen zien in een 
mogelijke wateropgave van het waterschap 
een kans op mede financiering van 
projecten waar open water in zit. 
 
Het gaat dan bijvoorbeeld om enkele 
binnenstedelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden in Oudewater 
en Montfoort (open water met bouwen). 
 
De gemeenten willen graag de recreatie op 
de GHIJ stimuleren 
De gemeenten zien veel recreatief-
economische kansen voor de GHIJ. De 
focus van de gemeenten ligt dan 
voornamelijk op het recreatief medegebruik 
(varen, wandelen, fietsen, schaatsen, 
jaagpaden). Zij zien graag dat het 
waterschap deze aspecten mee neemt in 
haar plannen.  
 
Er liggen meerdere initiatieven voor 
passantenhavens en jachthavens. Naast 
mogelijkheden voor synergie vragen de 
gemeente het waterschap ook om duidelijke 
kaders waar deze projecten aan moeten 
voldoen. 
 
Er is weinig kennis over de (effecten van) de 
Deltabeslissing 
Partijen hebben wel kennis van het 
Deltaprogramma genomen, maar vinden dit 
vooral een zaak van de waterschappen en 
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de rijksoverheid. Zij zien het wel als een 
potentiële financieringsstroom. 
 
De partijen uiten een brede steun voor de 
richting die het waterschap nastreeft voor 
wat betreft de primaire kering langs de 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (dijkring 
14).  
 
Initiatieven komen voornamelijk van 
particulieren  
Namen in het verleden gemeenten zelf 
initiatieven voor (integrale) projecten in het 
gebied, nu komen de initiatieven 
voornamelijk van particuliere partijen 
(ontwikkelaars, rederijen e.d.). De 

gemeenten stimuleren en ondersteunen de 
initiatieven wel. 
 
Grondposities 
Verschillende partijen hebben op dit moment 
grondposities langs de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel. Sommige van  deze 
gronden zorgen voor inkomstenderving 
(grondverkoop en OZB). Partijen zijn 
hierdoor mogelijk geneigd deze gronden 
goedkoop ter beschikking te stellen aan het 
waterschap, om waterschapsdoelen te 
realiseren. 
 
 
 
 



 

 13

5.  Risico’s

Bij de afweging van de alternatieven 
moeten een aantal risico’s in ogenschouw 
worden genomen. 

5.1 Communicatie kost tijd 
Om een project te laten slagen is altijd 
interactie nodig. Interactie binnen het 
waterschap, als het gaat om 
waterschapstaken, en interactie met de 
wereld buiten het waterschap, als wij daar 
iets willen realiseren. 
 
Hoe meer synergie wordt gezocht met 
andere projecten, hoe meer tijd er in de 
communicatie gestoken moet worden. Dit 
brengt een risico voor de planning met zich 
mee.  
 
Niet communiceren of synergie zoeken kan 
daarentegen ook juist tijd kosten, doordat er 
onrust ontstaat in een gebied of omdat er 
dingen dubbel gedaan moeten worden. 
 
Als een keuze voor een alternatief is 
gemaakt moet een goed communicatieplan 
worden opgesteld om te bepalen welke 
mate en manier van interactie nodig is voor 
dat alternatief. 

5.2 Rijksbeleid 
Een belangrijke ontwikkeling op landelijk 
niveau, welke een grote inpact kan hebben 
op het programma GHIJ 2.0 is het 
Deltaprogramma.  

 
In 2014 neemt het Rijk een deltabeslissing 
Zoetwater die zich richt op de lange termijn 
strategie.  
 
In Regio West Nederland wordt het 
aanleveren van zoetwater via de 
Kleinschalige Aanvoer Route (KWA) als 
een kansrijke strategie gezien.  
 
In de visie van de uitbreiding van de KWA 
is ook de Gekanaliseerde Hollandsche 
IJssel een onderdeel. Afhankelijk van de 
hoeveelheid water die via de 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel moet 
worden aangevoerd zijn de maatregelen die 
hiervoor moeten worden genomen ook 
ingrijpender. 
 
Het kan ook zijn dat de invloed van deze 
beslissing pas op (zeer) lange termijn z’n 
invloed op de Gekanaliseerde Hollandsche 
IJssel gaat hebben. 
 
Pas als de Deltabeslissing is genomen in 
2014, is er duidelijkheid wat het rijk precies 
gaat vragen van de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel.  
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1. Inleiding 

Per 1 januari 2013 heeft het 
waterschap de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel overgedragen 
gekregen van Rijkswaterstaat. Het 
beheer en onderhoud van kaden, 
oevers en het waterkwantiteits-,  
waterkwaliteits-, vaarweg en nautisch 
beheer is nu in één hand gekomen.  

2013 is nog een overgangsjaar, waarin 
taken wel financieel, maar nog niet formeel 
zijn overgedragen. In de loop van het jaar 

kunnen onze partners te maken krijgen met 
andere aanspreekpunten en 
opdrachtgevers.  
 
Een nieuwe taak oppakken betekent ook 
nadenken over de toekomst, en keuzes 
maken over ambities. Ons bestuur krijgt dit 
najaar alternatieven voorgelegd die een 
verschillende inzet vragen van 
communicatiemiddelen. Maar het is nog te 
vroeg voor een definitieve keuze. Daarom 
loopt dit communicatieplan tot en met de 
zomer van 2014. Daarna wordt een 
vervolgplan opgesteld.  
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2. Welke actoren spelen een rol? 

Bij de overdracht van de 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 
zijn veel verschillende partijen 
betrokken. Dit zijn de belangrijkste: 
 

Intern: 

 Medewerkers van directie en alle 
afdelingen, maar met name de 
opdrachtgevende afdelingen WSB 
en WKB, de opdrachtnemende 
afdelingen UV, V&H en 
ondersteunende onderdelen van 
afdelingen WKB en MO 

 College van D&H, in het bijzonder 
portefeuillehouder Patrick Poelmann 

 Leden algemeen bestuur 
 

Extern: 

 Aanwonenden en eigenaren langs 
de Gekanaliseerde Hollandsche 
IJssel 

 Recreatievaarders op de 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 

 Beroepsvaarders op de 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 

 Ambenaren van Rijkswaterstaat 
Midden Nederland 

 Ambtenaren en colleges van de 
provincies Utrecht en Zuid-Holland 

 Ambtenaren en colleges van de 
gemeenten Nieuwegein, IJsselstein, 
Montfoort, Oudewater, Vlist en 
Gouda 

 Stuurgroep Groene Hart 
 Groene Hart Beraad 
 Platform de Utrechtse Waarden 
 Utrechts Landschap 
 Landschap Erfgoed Utrecht 
 Staatsbosbeheer 
 Natuurmonumenten 
 Hoogheemraadschap Rijnland 
 Hoogheemraadschap Schieland en 

de Krimpenerwaard 
 Schuttevaer 
 ANWB 
 Koninklijk Nederlands 

Watersportverbond 
 Platform Zoet/Zout 
 Projectteam passantenhaven 

Oudewater 
 DLG 
 Gebiedcommissie Utrecht-West 
 Media 
 LTO 
 Visverenigingen 
 Beroepsmatige vissers 
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3. Factoren die de communicatie beïnvloeden 

Met welke factoren moeten we 
rekening houden bij de 
communicatie? Een programma of 
project begint nooit blanco. Er 
kunnen gevoelige kwesties spelen of 
de bereikbaarheid van doelgroepen 
kan beperkt zijn. In dit hoofdstuk 
worden de factoren benoemd die op 
de een of andere manier de 
communicatie kunnen beïnvloeden. 

Hollandse IJssel, meer dan water. In 2006 
is het ontwikkelingsperspectief ‘Hollandse 
IJssel, meer dan water’ vastgesteld door de 
besturen van gemeenten, provincies en 
waterbeheerders langs de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel. De Stichtse Rijnlanden 
was trekker van de totstandkoming van het 
ontwikkelingsperspectief. De uitvoering (met 
als regisseur de provincie Utrecht) is echter 
nooit van de grond gekomen. Van de 
toenmalige betrokken ambtenaren, 
bestuurders en leden van het algemeen 
bestuur is een groot deel vertrokken. 
  
Toeristisch-recreatieve ontwikkeling. 
Gemeenten richten zich met name op 
toeristisch-recreatieve ontwikkeling. 
Allemaal hebben ze plannen voor 
aanlegplaatsen en jachthavens, om zo de 
lokale economie te stimuleren. Ze stemmen 
deze plannen niet of nauwelijks met elkaar 
af. Er is bij gemeenten nauwelijks kennis 
over de ontwikkelingen in het kader van het 
Deltaprogramma. 
 
Gemeenten hebben behoefte aan 
duidelijkheid over randvoorwaarden voor 
ruimtelijke ontwikkelingen: hoeveel ruimte 
gaat de dijk innemen in de toekomst? Is er 
behoefte aan waterberging, zodat we de 
aanleg van een haven gefinancierd kunnen 
krijgen?  
 
Beslissingsbevoegdheid over 
Deltabeslissingen ligt bij het Rijk. 
Beslissingen over belangrijke ontwikkelingen 
op het gebied van veiligheid en zoetwater 
worden pas in 2014/2015 genomen. Dit 
gebeurt in het kader van de Delta-
deelprogramma’s Veiligheid en Zoetwater. 

De Tweede Kamer besluit hierover, de 
Deltacommissaris geeft advies. 
 
Rijkswaterstaat is gereorganiseerd. 
Onduidelijk is nog, of dit consequenties 
heeft voor de samenwerking. 
 
Het project ‘Schoner, mooier, 
Hollandscher IJssel’ benedenstrooms (van 
Gouda tot Krimpen) is net afgerond (april 
2013). Het benedenstroomse deel van de 
Hollandsche IJssel is heel anders van 
karakter dan het gekanaliseerde deel, waar 
dit plan over gaat.  
 
Wie is het bevoegd gezag? Er bestaat bij 
netwerkpartners (gemeenten, provincies, 
brandweer, politie) onduidelijkheid wie 
bevoegd gezag is voor welke taken op en 
rond de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. 
Die onduidelijkheid was er altijd al, maar is 
door de overdracht versterkt. 
 

Minder overheid, meer eigen 

verantwoordelijkheid – wie moet/kan het 

doen?  

Door bezuinigingen en een andere 
taakopvatting treedt de overheid terug. 
Mensen krijgen meer eigen 
verantwoordelijkheid bij het oplossen van 
hun problemen. Dit vereist 
verwachtingenmanagement van de 
overheid: ze moet duidelijk maken waar ze 
wel en niet voor staat. 
De gemeenten langs de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel hebben geen geld voor 
investeringen beschikbaar. Ze staan wel 
open voor het faciliteren van ruimtelijke 
ontwikkelingen en kijken daarbij vooral naar 
private ontwikkelaars. 
 
Van autoriteit naar speler in netwerk: Het 
gezag van traditionele instituten neemt af. 
Dit komt onder meer doordat mensen steeds 
beter geïnformeerd zijn. Er is een 
netwerksamenleving ontstaan met meer 
horizontale en tijdelijke verbanden.  
Ook binnen en buiten Europa verschuiven 
de machtsverhoudingen. Dit vergt andere 
bestuursstijlen: naast hiërarchisch ook meer 
verbindend leiderschap. En het vraagt van 
de overheid om in haar positie als één van 
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de spelers in het netwerk, op andere 
manieren beleid te maken en te 
communiceren. Daarbij speelt de 
mediacratie een belangrijke rol: het debat 
speelt zich veel meer in de media en de 
publieke ruimte af. 
 
Veranderagenda: het programma heeft een 
relatie met de veranderagenda. De speciale 
positie van de programmadirecteur, 
rechtstreeks onder de secretaris-algemeen 
directeur, is nieuw. 
 

Het vaarwegbeheer is bij het waterschap 
een onderbelichte taak. Het nautisch 
beheer is voor ons waterschap in feite een 
geheel nieuwe taak. Op de IJssel varen veel 
meer (recreatie)vaartuigen dan op elk ander 
water in ons gebied. Het betekent ook dat er 
nieuwe taken op medewerkers afkomen. Dat 
betekent voor de afdeling 
Vergunningverlening en handhaving 
bijvoorbeeld bootjeseigenaren aanspreken 
als ze te hard varen. Maar ook handhaven 
op het afmeren van boten. 
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4. Communicatiefocus

In dit hoofdstuk staat de 
communicatiefocus geformuleerd, in 
termen van kennis, houding en 
gedrag.  

 

4.1 Intern 

 
Kennis: de medewerkers van de 
afdelingen Uitvoering, Vergunningverlening 
en handhaving en Watersysteembeheer 
zijn nog niet goed bekend met het water, de 
objecten en de taken die met de overdracht 
op hen afkomen. 
 
Kennis: de leden van het algemeen 
bestuur zijn niet goed op de hoogte van de 
ontwikkelingen op en langs de 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. 
 
 

4.2 Extern 

 
Kennis: netwerkpartners zoals gemeenten, 
provincies, brandweer, politie, 
natuurorganisaties weten niet wie bevoegd 
gezag is voor waterkwaliteit, -kwantiteit, 
vaarwegbeheer, nautisch beheer,  
keringen, oevers en kunstwerken, zoals 
bruggen van de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel.  
 
Kennis: netwerkpartners zoals overheden 
en belangenorganisaties zijn nauwelijks op 
de hoogte van ontwikkelingen binnen het 
Deltaprogramma (veiligheid en zoetwater) 
en wat deze voor hen betekenen. 
 
Kennis: aanwonenden en eigenaren langs 
de IJssel weten niet dat het beheer 
overgedragen is aan het waterschap en wat 
dit voor hen betekent. 
 
Kennis: recreatievaarders weten niet wat 
de regels zijn voor het varen op de 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en 
welke consequenties overtredingen 
hebben. 
 

Kennis: beroepsvaarders weten niet wat 
de consequenties zijn van ontwikkelingen 
rondom de Gekanaliseerde Hollandsche 
IJssel. 
 
Houding en gedrag: netwerkpartners zijn 
onzeker over wie de regie zou moeten 
nemen over de ontwikkeling van de 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel of 
weigeren om hun moverende redenen 
medewerking. 
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5. Communicatiestrategie 

Voor het overbrengen van kennis is de 

strategie informeren van belang, voor 

het samen ontwikkelen van plannen de 

strategie dialogiseren. 

 
De overdracht van de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel en de toekomstige 
planvorming voor de IJssel zijn twee 

verschillende fasen met elk een ander 
karakter. In de overdrachtsfase ligt de 
nadruk op informeren. Afhankelijk van het 
door ons algemeen bestuur gekozen 
alternatief ligt de nadruk in de 
planvormingsfase meer of minder op 
dialogiseren. Na vaststelling van het de 
startnotitie wordt voor de planfase een 
apart communicatieplan opgesteld.

 

 



6. Communicatiedoelstellingen 
 
Op basis van de factoren, de 

communicatieproblemen, en -strategie 

kunnen we de volgende  

communicatiedoelstellingen formuleren. 

Intern 

Medewerkers van de afdelingen Uitvoering, 
Vergunningverlening en handhaving en 
Watersysteembeheer zijn op 1 januari 2014 
goed bekend met het water, de objecten en 
de taken die met de overdracht op hen 
afkomen. 
 
Leden van het algemeen bestuur zijn eind 
november 2013 op de hoogte van de 
ontwikkelingen op en langs de 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, zodat 
zij in 2014 een gefundeerde keuze voor een 
alternatief kunnen maken. 
 

Extern 

Per 1 januari 2014 weten alle 
netwerkpartners, belangenorganisaties en 
beroepsvaarders wie bevoegd gezag is 
voor waterkwaliteit, -kwantiteit, 
vaarwegbeheer en nautisch beheer, 
keringen en oevers van de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel. 
 
Aanwonenden en eigenaren langs de IJssel 
weten op 1 januari 2014 dat het beheer van 
de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 
overgedragen is aan het waterschap en wat 
dit voor hen betekent. 
 
Recreatievaarders weten met ingang van 
het vaarseizoen 2014 wat de regels zijn 
voor het varen op de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel en welke consequenties 
overtredingen hebben. 
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7. Communicatiemiddelen

De volgende middelen worden ingezet 

om de communicatiedoelstellingen te 

verwezenlijken: 

 
Voor de strategie informeren: 

 Website (Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel-pagina) 

 Elektronische nieuwsbrief 
 Brieven 
 Bestuursvoorstellen 
 Extranet 
 Presentaties 
 Excursies 
 Persberichten 
 Twitter 
 Advertorial in huis-aan-huisblad 
 Folders 

 
 
Voor de strategie dialogiseren: 

 Bijeenkomsten, overleggen 
 Bestuursconferentie (november) als 

onderdeel van conferentie 
Waterbeheerplan 

 
Bijgaand schema bevat voor de periode 
september 2013 tot medio 2014 een 
globale planning van de inzet van 
communicatiemiddelen voor de 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). 
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Periode Middel Doelgroep Boodschap Actie door  Opmerking 
September – december 
2013 

Bijeenkomsten, excursies Medewerkers V&H, UV, 
WSB 

Dit zijn de 
consequenties 
van de 
overdracht 

Leden projectgroep 
GHIJ 

 

September 2013 Bestuursvoorstel, AB-
excursie 

Leden Algemeen bestuur Dit zijn de 
consequenties 
van de 
overdracht, 
inrichting 
programma 
GHIJ 

Leden projectgroep 
GHIJ i.s.m. 
medewerkers 
bestuurszaken 

 

September 2013 GHIJ-pagina website  Alle externe doelgroepen Aanpak en 
consequenties 
overdracht 
GHIJ 

Communicatie ism 
leden projectgroep 
GHIJ 

Live na vergadering cie 
SKK 

September 2013 Elektronische nieuwsbrief Relaties, netwerkpartners, 
belangengroeperingen 

Aanpak en 
consequenties 
overdracht 
GHIJ 

Communicatie ism 
leden projectgroep 
GHIJ 

 

Oktober 2013 Lunchpauzebijeenkomst  Medewerkers Dit zijn de 
consequenties 
van de 
overdracht, 
hoe verder 

Leden projectgroep 
GHIJ 

 

November 2013 Bestuursconferentie 
Waterbeheerplan 

Relaties, netwerkpartners, 
belangenorganisaties 

Dit zijn de 
consequenties 
van de 
overdracht, 
denk mee 
over de 
toekomst  

Kerngroep WBP ism 
leden projectgroep 
GHIJ 

 

November/december 
2013 

Advertorial in huis-aan-
huisbladen, persbericht, 
website 

Inwoners, 
aanwonenden/eigenaren 
GHIJ 

Dit zijn de 
consequenties 
van de 
overdracht 

Communicatie ism 
leden projectgroep 
GHIJ 

20 november verschijnt 
advertorial  
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Januari 2014 Brieven Relaties, netwerkpartners, 
belangenorganisaties 

Dit zijn de 
consequenties 
van de 
overdracht 

Leden projectgroep 
GHIJ ism 
Communicatie 

 

Januari – april  2014 Website, brieven, folder Vaarrecreanten, 
belangengroeperingen 
vaarrecreatie 

Deze regels 
gelden voor 
het varen op 
de GHIJ 

Communicatie ism 
leden projectgroep 
GHIJ en afdelingen 
WSB en V&H 

Verspreiding folder bij 
Waaiersluis, sluis 
Oudewater, 
Goejanverwellesluis, 
Zuidersluis en 
verhuurders motorboten 
en tijdens 
handhavingsacties 

Januari – zomer 2014 Elektronische nieuwsbrief, 
website GHIJ-pagina 

Relaties, netwerkpartners, 
belangengroeperingen 

Het laatste 
nieuws over 
de GHIJ 

Communicatie ism 
leden projectgroep 
GHIJ 

Onder meer 
terugkoppeling 
resultaten onderzoeken, 
updates etc 
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8. Kostenraming 

 

De meeste communicatiemiddelen die 

ingezet worden zijn corporate middelen 

die uit de reguliere budgetten worden 

bekostigd. Alleen voor de communicatie 

over vaarregels wordt een beroep 

gedaan op het budget van de 

Gekanaliseerde Hollandse IJssel. De 

geschatte kosten bedragen € 10.000.
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