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Dit onderwerp wordt geagendeerd 

 ter kennisneming  

 ter consultering  

 ter advisering  

       
 
 
Korte inhoudelijke omschrijving 
 
In de vergadering van 30 september 2014 heeft het college van D&H besloten om:  
1. In te stemmen met het dekken van de lopende uitgaven voor personeel en externe capaciteit uit een 

recent ontvangen voorschot vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (€ 1,0 miljoen).  
2. Het voorstel ter kennisname aan te bieden aan de commissie BMZ 
 
INLEIDING 
 
De projectoverstijgende verkenning Centraal Holland (hierna POV Centraal Holland)  is een samenwerking 
tussen vier waterschappen (Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap van 
Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en ons waterschap) en 
Rijkswaterstaat waarin een oplossing wordt uitgewerkt voor de primaire waterkeringen categorie C, die niet 
aan de norm voldoen. De POV is een onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (hierna 
HWBP). 
Uitgangspunt is dat de bescherming tegen overstroming wordt gerealiseerd door versterking van de Neder-
Rijndijk en Lekdijk en niet door maatregelen aan de categorie C-waterkeringen. In de periode 2014-2017 
wordt een voorkeursalternatief opgesteld. Daarbij worden “meekoppelkansen” voor ruimtelijke 
ontwikkelingen meegenomen. Ook moet in 2017 de status van de primaire-C keringen, die dan niet meer 
nodig zijn voor de veiligheid, gewijzigd zijn. De uitvoering is voorzien na 2020. Uiterlijk in 2050 moet de 
gehele Neder-Rijndijk en Lekdijk voldoen aan de nieuwe norm. 
 
De lopende uitgaven die worden gedekt uit het recent ontvangen voorschot vloeien voort uit het 
penvoerderschap voor de POV Centraal Holland dat ons waterschap op zich heeft genomen. Deze uitgaven 
zijn noodzakelijk om het plan van aanpak en de bijbehorende kostenramingen op te stellen waarmee de 
definitieve aanvraag bij de programma-directie HWBP wordt ingediend. Vanuit de rol van penvoerder 
worden alle uitgaven en opbrengsten bij HDSR geadministreerd en wordt de verantwoording over de externe 
bijdragen afgelegd. 
 
In het laatste kwartaal van 2014 wordt de voorgestelde aanpak met daarin een kostenraming en 
kostenverdeling ter vaststelling naar de besturen van de deelnemende organisaties gestuurd. Daarbij wordt 
ook de aanvraag van het krediet voor de €0-investering1 voor de uitvoering van de POV Centraal Holland en 
de bijbehorende begrotingswijziging bij het algemeen bestuur ingediend.  
 

                                                      
1 Definitie: het saldo van een investering wordt verminderd met een direct toewijsbare bate (subsidies en bijdragen van derden). Indien 

de investeringsuitgaven en deze bate gelijk zijn, wordt er gesproken over een krediet voor  €0-investering. De kredietaanvraag vindt 

plaats over de bruto-investering, waarbij de bate als de dekking voor de investeringsuitgaven worden gepresenteerd.  
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ARGUMENTEN 
 

1. De lopende uitgaven aan personele kosten, inhuur en externe onderzoeken zijn noodzakelijk om tot 
een kwalitatief goede aanvraag bij de programma-directie HWBP te komen; 

2. Om te kunnen starten met de  POV Centraal Holland is door de programma-directie HWBP een 
voorschot van € 1,0 miljoen toegekend. Dit bedrag is recent overgemaakt op de bankrekening van 
ons waterschap;  

3. Gelet op de complexiteit van het project is het goed om de commissieleden te informeren over dit 
voorstel. 

 
 
RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN  
 
De werkzaamheden in het kader van hoogwaterbescherming vallen onder het thema Veiligheid en het 
programma Primaire, regionale en overige waterkeringen. Dat geldt ook voor deze projectoverstijgende 
verkenning Centraal Holland. 
 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES  
 
Dit voorstel betreft het dekken van de lopende uitgaven uit het beschikbaar gestelde voorschot en heeft op 
zich geen financiële consequenties omdat de volledige uitgaven uiteindelijk worden gedekt uit bijdragen 
vanuit het HWBP. De deelname in de POV Centraal Holland heeft wel financiële consequenties voor ons 
waterschap.  
 
Omdat de POV Centraal Holland voortkomt uit het HWBP geldt ook voor dit project dat de deelnemende 
partijen gezamenlijk 10% in de kosten bijdragen. Ook ons waterschap draagt op die wijze een deel van de 
totale kosten. Als deelnemer en penvoerder krijgt HDSR de inzet van personeel en middelen vanuit het 
project vergoed.  
 
In de voorgestelde aanpak, die later dit jaar aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, wordt nader 
ingegaan op de kostenraming en de kostenverdeling van de POV Centraal Holland in het algemeen en de 
financiële consequenties voor ons waterschap in het bijzonder. Daarbij wordt ook het krediet voor de  
€0-investering voor de volledige uitvoering van de POV Centraal Holland bij het algemeen bestuur 
aangevraagd. Het is een zogenaamde €0-investering omdat de projectuitgaven volledige worden gedekt 
door projectinkomsten namelijk de bijdragen vanuit het HWBP, de deelnemende waterschappen en RWS. 
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