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Jaarverslag 2005
vijf eilanden, één waterschap

Het middengedeelte van het logo van waterschap Hollandse Delta bestaat uit vijf
eilanden. Het water zorgt voor de scheiding tussen de unieke gebieden, maar is
tevens het verbindend element. Daardoor staan ze niet op zichzelf maar vormen ze
één waterschap Hollandse Delta. In dit jaarverslag blijven de afzonderlijke eilanden
herkenbaar. Omgekeerd wordt duidelijk, dat Hollandse Delta op elk eiland bezig en
aanwezig is. Zo vormen de vijf eilanden één waterschap.
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• Voorwoord Dijkgraaf • De Verenigde Vergadering • Bestuursleden met portefeuilles en functies •
• Commissies • Herverkiezingen • Bestuurlijke zaken •

Voorwoord dijkgraaf
Iedereen die woont, werkt en recreëert binnen het werkgebied van Hollandse Delta heeft belang bij een goed
functionerend waterschap. Daarom is het accent gelegd op de continuïteit in de uitvoering van onze taken en
dienstverlening. Ook is aandacht besteed aan het opbouwen van goede relaties met de buitenwereld, waar
onder overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen.
Dijkgraaf Jan Geluk

“Continuïteit in de uitvoering van
onze taken en dienstverlening.”
Wat gebeurde er in 2005
Installatie 35 hoofdingelanden.
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De Verenigde Vergadering
De Verenigde Vergadering (het algemeen bestuur) van waterschap Hollandse Delta bestaat uit:
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Dijkgraaf
Van 1 januari tot 1 juli 2005 is Daan Monster interim
dijkgraaf. Per 1 juli wordt hij opgevolgd door Jan Geluk,
die door de Kroon bij Koninklijk Besluit voor 6 jaar is
benoemd. Zijn portefeuilles zijn: Bestuurlijke Zaken,
Calamiteiten, Handhaving en Externe Contacten.

36 hoofdingelanden
15

Vertegenwoordigers categorie ingezetenen

9

Categorie gebouwd

7

Categorie ongebouwd

Heemraden

5

Categorie bedrijfsgebouwd

Bert Schelling

Categorie ongebouwd,
Waterhuishouding

Hans Klepper

Categorie gebouwd,
Waterkering en Vergunningverlening, loco-dijkgraaf

Anneke van Veen

Categorie ingezetenen,
Middelen

Piet Kome

Categorie ingezetenen,
Wegen en Vaarwegen

Dion Mouwen

Categorie bedrijfsgebouwd,
Waterzuivering

Op 3 januari leggen 35 verkozen hoofdingelanden de eed of belofte af aan de interim dijkgraaf, waarna ze
worden geïnstalleerd als hoofdingeland. Er staat dan nog een vacature open, die na een herverkiezingsronde
alsnog in juni wordt vervuld.

Bestuursleden met portefeuilles en functies
De Verenigde Vergadering (VV) benoemt vijf heemraden uit haar midden. Met de dijkgraaf vormen ze
het College van Dijkgraaf en Heemraden (het dagelijks bestuur). De collegeleden krijgen elk een aantal
aandachtsvelden, waarvoor zij portefeuillehouder zijn.

Secretaris

Afscheid interim dijkgraaf
Daan Monster. Installatie
36e hoofdingeland. Het
bestuur is hiermee compleet.

Aantreden dijkgraaf Jan Geluk.
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Joop van Gerdingen
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Commissies
Vaste commissies uit de Verenigde Vergadering zijn:
• Waterhuishouding en Waterzuivering – commissie Water
• Waterkering, (vaar)wegen en Vergunningverlening – commissie WWV
• Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving – commissie MBH
Commissies geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college en het algemeen bestuur. Ook doen
ze suggesties over zaken die binnen hun werkterrein spelen. Elke commissie komt in 2005 vijf keer bijeen.
Daarnaast vindt een gezamenlijke commissievergadering plaats over de nieuwbouw van het waterschapskantoor.
Meer informatie over de commissies vindt u op de website.

Herverkiezingen
In het voorjaar wordt er voor de categorie Gebouwd, district Oost, een herverkiezing gehouden.
Dit is nodig op grond van een uitspraak van de Raad van State. Die heeft een onregelmatigheid
geconstateerd in de kandidaatstelling voor de verkiezingen in 2004. Hans Bremer wordt verkozen.
Hij legt in de Verenigde Vergadering van 30 juni de belofte af en wordt geïnstalleerd. Daarmee is
het bestuur compleet.

Bestuurlijke zaken
Wat doen we in 2006
Begin 2006 worden de nevenfuncties van de leden van de
Verenigde Vergadering van
waterschap Hollandse Delta
gepubliceerd.

03 2006

In 2005 vergadert de Verenigde Vergadering (VV) zeven keer.
In de eerste vergaderingen in januari neemt de VV een aantal
bestuurlijk/organisatorische besluiten, zoals het vaststellen van
het aantal heemraden, de benoeming van vijf heemraden, de
benoeming van een secretaris en een algemeen directeur, reglementen van orde voor de vergaderingen van de VV en de commissies.
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In de eerste vergadering van de VV worden ook de begroting 2005 en de meerjarenbegroting
2006-2010 vastgesteld, met een bezuiniging van drie procent en een tariefdaling van 1,5 procent.
Over de bezoldiging van de heemraden wordt in meerdere vergaderingen gediscussieerd. Deze wordt
uiteindelijk vastgesteld op 35 procent van het salaris van de dijkgraaf. Dit is conform de AMvB, die
geldt voor leden van het dagelijks bestuur. Heemraden verrichten hun bestuurswerk niet fulltime.
Naast de formele vergaderingen, komt de VV twee keer informeel bijeen. In deze bijeenkomsten
staat informatie over de aanpak van de versterking van de primaire waterkeringen centraal. Met
name het Flaauwe Werk en de Kust van Voorne. Ook houden de verschillende directies van Hollandse
Delta presentaties. In 2005 volgen de leden van de VV een introductiecursus waterschapsbestuurder
en een cursus snellezen.
De VV leden gaan twee keer op excursie. Tijdens deze excursies brengen ze een bezoek aan diverse
onderdelen van Hollandse Delta, onder meer aan de ondergrondse rwzi Dokhaven. Een keer daarvan
zijn ook hun partners uitgenodigd. In 2005 vinden geen buitenlandse bestuurlijke reizen plaats.

“In deze bijeenkomsten staat informatie

Hollandse Delta vraagt eind 2005 alle leden van de VV naar hun nevenfunctie(s). Dit gebeurt in het
kader van het integriteitsbeleid. Dit overzicht wordt in maart 2006 gepubliceerd op de website van
Hollandse Delta.

primaire waterkeringen centraal. Met name

over de aanpak van de versterking van de
het Flaauwe Werk en de Kust van Voorne.”

Meer achtergrondinformatie over bestuurlijke aangelegenheden vindt u op onze algemene webpagina’s.
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• Vijf eilanden, één waterschap • Kengetallen • Medewerkers •
• Cao • Kwaliteit-, arbo- en milieuzorg • Nieuwe huisvesting •
• Bouwfraude • Waterschapsloket •
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Kengetallen
Aantal gemeenten in het gebied

Waterschap Hollandse Delta bestaat sinds 1 januari 2005 en is ontstaan uit een
fusie van de waterschappen IJsselmonde, de Groote Waard, de Brielse Dijkring,
Goeree-Overflakkee en een deel van Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en
Waarden.

Aantal inwoners in het gebied

23
821.800

Grootte beheersgebied

85.219 ha

Primaire waterkeringen

351 km

Secundaire waterkeringen

302 km

Vijf eilanden, één waterschap

Aantal peilgebieden

592 km

Het beheersgebied van Hollandse Delta bestaat uit: het Eiland van Dordrecht,
Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, IJsselmonde en Voorne-Putten. Water
scheidt deze unieke gebieden, maar is ook het verbindende element. Het waterschap is op elk eiland bezig en aanwezig. De missie van Hollandse Delta gaat uit
van het gebied, de taken, het kwaliteitsniveau en de relatie met anderen (zowel
inwoners als andere overheden) en de medewerkers.

Lengte hoofdwatergangen

1.785 km

Lengte wegen

1.290 km

Lengte fietspaden

172 km

Aantal grote gemalen (> 5 m /h)

69

Aantal kleine gemalen (< 5 m3/h)

79

3

Aantal stuwen

“Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast,
beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de (vaar)wegen en levert
een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied. Het richt zich daarbij, samen
met anderen, op veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren voor burgers, bedrijven en
andere gebruikers. Hollandse Delta is vooruitstrevend, open en transparant in de uitvoering
van zijn taken, streeft naar de beste verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten,
stelt zich ten dienste van zijn omgeving en is een goed en aantrekkelijk werkgever.”

750

Aantal afvalwaterzuiveringsinstallaties

23

Aantal rioolgemalen

63

Wat gebeurde er in 2005
Waterschap Hollandse
Delta gaat van start.

01 2005
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Hollandse Delta start in 2005 met het uitgangspunt dat de inwoners van het gebied niets mogen merken
van de fusie en reorganisatie. En dat de kwaliteit van de diensten gelijk blijft ten opzichte van 2004. Het
fusieproces van vijf organisaties tot één waterschap vraagt een grote inzet van alle medewerkers. Processen
worden geharmoniseerd: verschillende werkwijzen en benaderingen moeten op elkaar worden afgestemd.
Zo’n enorme reorganisatie slaagt alleen als de medewerkers zich betrokken voelen bij het nieuwe
waterschap. Eind 2005 is geconcludeerd dat het streven om voor de inwoners de kwaliteit op het oude
niveau te houden, niet helemaal gehaald is.
Hollandse Delta heeft vier belangrijke taken. Het waterschap zorgt in Zuid-Holland Zuid voor de:
• waterkeringen,
• waterhuishouding,
• waterzuivering,
• (vaar)wegen.
De organisatie kent vijf directies, namelijk Strategie en Planning, Beheer en Onderhoud,
Regulering en Laboratorium, Zuiveringsbeheer en Middelen.

Medewerkers
De algemeen directeur van waterschap Hollandse Delta is John van den Hoonaard.
Op 31 december 2005 zijn er 557 medewerkers in dienst van Hollandse Delta:
408 mannen en 149 vrouwen. Zij bezetten in totaal 518,48 fte. In 2005 verlaten 22 medewerkers de organisatie en
treden er 35 mensen in dienst. Zij vullen voor een groot deel vacatures in die gedurende de voorbereiding van de
fusie niet werden ingevuld vanwege een vacaturestop. Het totaal gemiddeld ziekteverzuim in de organisatie bedraagt
5,13 procent. Hollandse Delta voert in 2005 met negentig procent van de medewerkers functioneringsgesprekken
en legt de bevindingen vast. Ook voert het waterschap een nulmeting uit naar de tevredenheid onder de medewerkers.
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“De vijf directies van Hollandse Delta
starten gezamenlijk een Duurzaamheidplatform om te werken aan duurzame
bedrijfsvoering binnen het waterschap.”
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Cao
In december 2005 sluiten de gezamenlijke waterschappen een cao-akkoord met de vakbonden.
Dit akkoord loopt van 1 juni 2004 tot 1 april 2007. Tussen 1 juli 2005 en 1 januari 2007 wordt een
loonsverhoging doorgevoerd van 2,75 procent. Er staan bindende afspraken in het akkoord over
vergoeding voor dienstreizen. Daarnaast worden zaken als invoering van een levensloopregeling
per 1 januari 2006 en een collectieve ziektekostenverzekering geregeld. De nieuwe cao kent ook
afspraken over loon bij ziekte en over een rechtsbijstandverzekering.

Kwaliteit-, Arbo- en milieuzorg
In 2005 gaat het project ‘Processen in kaart’ van start. Dat wil met procesanalyse en -beschrijving
zorgen voor een transparante bedrijfsvoering om aan de eisen en verwachtingen te voldoen. Na het
opstellen van de ‘landkaart’ gaan werkgroepen aan de slag om de belangrijkste processen te beschrijven.
De bedrijfsonderdelen met gecertificeerde processen (zuiveringsbeheer, vergunningverlening en hand
having en laboratorium) hebben hun doelstelling gehaald, namelijk het behoud van hun certificaten.
Het beleid op het gebied van Arbo, milieu en duurzaamheid is voor de nieuwe organisatie opnieuw opgezet.
Bij de directie Beheer en Onderhoud voert het waterschap een nulmeting uit voor de Arbo-risico’s en
milieuaspecten.
Ook toetst het in hoeverre er wordt voldaan aan de wettelijke Arbo- en milieueisen. Er doen zich in 2005
geen ernstige ongevallen voor. In de milieuzorg speelt de invoering van nieuwe of gewijzigde wetgeving
een belangrijke rol (publicatie milieu-informatie, gevaarlijke en afvalstoffenwetgeving en Legionella).
De vijf directies van Hollandse Delta starten gezamenlijk een Duurzaamheidplatform om te werken aan
duurzame bedrijfsvoering binnen het waterschap. De activiteiten
van het Platform moeten resulteren in een Duurzaamheidver
Definitieve goedkeuring ontwerp
klaring in 2006.
waterschapshuis in Ridderkerk.

12 2005
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Nieuwe huisvesting
In januari 2005 gaat het nieuwe waterschap van start
in twee gebouwen in Dordrecht. In de aanloop naar
de fusie was ook de voorbereiding van nieuwbouwplannen voor één gebouw op een nieuwe locatie al
gestart. In 2004 is gekozen voor Ridderkerk, omdat
dat centraal gelegen is in het beheersgebied van
Hollandse Delta. Bovendien ligt het terrein op een
knooppunt van snelwegen en is het dus gemakkelijk te
bereiken. In december keurt de Verenigde Vergadering
het definitieve ontwerp goed voor de nieuwe
huisvesting.

Bouwfraude
Voor de waterschapsector is in 2005 een schikking van in totaal zeven miljoen euro getroffen met
de bouwsector voor de fraude uit voorjaar 2003. Er heeft bij een aanbestedingsprocedure voor de
uitbreiding en renovatie van rwzi Hellevoetsluis verboden vooroverleg plaatsgevonden tussen de
bouwbedrijven die hadden ingeschreven. Het toenmalige Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en
Waarden leed een schade van circa 1,4 miljoen euro.
Aan Hollandse Delta wordt een bedrag van ruim 0,5 miljoen euro (37 procent van de claim) uitgekeerd.
Daarnaast zijn de gemaakte proceskosten van circa 0,2 miljoen euro terugbetaald. Het bedrag komt
ten gunste van het project rwzi Hellevoetsluis.

Wat doen we in 2006
• In 2006 starten de werkzaamheden voor de bouw van het
nieuwe waterschapshuis, dat naar verwachting in het najaar
van 2007 in gebruik wordt genomen.
• Het Duurzaamheidplatform presenteert de Duurzaamheidverklaring

2006
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Waterschapsloket
Waterschap Hollandse Delta beschikt over een waterschapsloket.
Daar kunnen inwoners van Zuid-Holland Zuid terecht met:
• meldingen van incidenten en calamiteiten
• algemene vragen
• klachten en opmerkingen

“In 2005 evalueert Hollandse Delta het
waterschapsloket en doet voorstellen

Het waterschapsloket is 24 uur per dag telefonisch (0900 – 2005 005 c 0,10 per minuut),
per e-mail (2005005@wshd.nl) of via de site (www.wshd.nl) bereikbaar.

voor verbetering van een aantal punten”.

In 2005 evalueert Hollandse Delta het waterschapsloket en doet voorstellen voor verbetering van
een aantal punten. Het gaat met name om het uitbreiden en verbeteren van de functies van het
loket. Voortaan worden niet alleen het aantal klachten per week, maar ook de aard van de klachten
geregistreerd. En wordt de afhandeling door de verschillende afdelingen bijgehouden.

Meer achtergrondinformatie over de organisatie van Hollandse Delta vindt u op de algemene
webpagina’s.

Hollandse Delta besteedt in 2006 extra aandacht aan het
verbeteren van het waterschapsloket en de calamiteitenzorg.

2006
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• Taken van Hollandse Delta • Nationaal Bestuursakkoord Water • Europese Kaderrichtlijn Water •
• Stedelijke wateropgaven • Stikstofreductie • Verkeersveiligheid • Toetsing waterkeringen •
• Samenwerking • Calamiteitenzorg • Laboratorium • Brede kijk •

Algemene taken en projecten
Waterschap Hollandse Delta combineert zijn taken op het Eiland van Dordrecht, Goeree-Overflakkee,
Hoeksche Waard, IJsselmonde en Voorne-Putten met werkzaamheden en projecten die gebiedsoverschrijdend
zijn. En die voor een deel direct voortvloeien uit nationale of Europese regelgeving.

Taken van Hollandse Delta
Het waterschap zorgt voor de:
Waterkering
Hollandse Delta beschermt inwoners, bedrijven en natuur in Zuid-Holland Zuid tegen overstromingen van
rivieren en het houdt Noordzeewater tegen. Onderhoud en beheer van de waterkeringen, duinen en dijken
zijn daarom belangrijke taken. Het waterschap besteedt extra aandacht aan de zwakke plekken in het gebied.
Waterhuishouding
Hollandse Delta zorgt voor het juiste waterpeil in sloten, plassen en meren. Het waterschap zet zich ook in
om wateroverlast en watertekort te voorkomen.
Ruimte voor water is een belangrijk uitgangspunt. Dat voorkomt dat water bij hevige neerslag overlast voor
het gebied vormt. Hollandse Delta zorgt voor biologisch gezond water, zodat er een ecologisch gezond
systeem ontstaat. Het waterschap bewaakt en verbetert de waterkwaliteit.
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Waterzuivering
Water dat na gebruik in het riool terechtkomt, stroomt naar een van de 23 rioolwaterzuiveringsinrichtingen
(rwzi’s) van Hollandse Delta. Daar wordt het afvalwater gezuiverd. De grove delen worden verwijderd. Daarna
halen speciaal aan het water toegevoegde bacteriën het vuil eruit. Vuil (slib) en water worden gescheiden en
het water wordt op rivieren of sloten geloosd. Rwzi’s moeten voldoen aan strenge normen voor stikstof- en
fosfaatverwijdering. Hollandse Delta stelt alles in het werk om die normen te halen.
(Vaar)wegen
Hollandse Delta beheert en onderhoudt alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom en de bermen die
daarlangs liggen. Het waterschap volgt daarbij de doelstellingen uit het nationale programma ‘Duurzaam Veilig’.
Dat wil verkeersonveiligheid terugdringen en het aantal verkeersdoden en -gewonden drastisch verlagen.
Daarnaast bestrijdt Hollandse Delta in de winter gladheid van de belangrijkste en drukste wegen. Het beheert
en onderhoudt enkele binnendijkse vaarwegen in Zuid-Holland Zuid en reguleert het verkeer daarop.
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“Doel is de veiligheid te garan
deren onder de toenemende druk
van klimaatverandering (extreme
neerslag), zeespiegelstijging en
bodemdaling.”

Nationaal Bestuursakkoord Water
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen in 2003 afspraken vastgelegd over de aanpak van de waterproblematiek van Nederland
tot 2015. Doel is de veiligheid te garanderen onder de toenemende druk van klimaatverandering
(extreme neerslag), zeespiegelstijging en bodemdaling.
Belangrijk onderdeel in de aanpak is de ‘wateropgave’: maatregelen die nodig zijn om het watersysteem in een gebied aan bepaalde normen te laten voldoen. Die zijn afhankelijk van de wijze
waarop het gebied gebruikt wordt. Bijvoorbeeld wonen, recreëren of industrie.
Op basis van de trits “water vasthouden, bergen en afvoeren” werkt Hollandse Delta aan maatregelen
om het huidige watersysteem veilig te maken. In 2005 actualiseert het waterschap de wateropgave
in zijn gebied.
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Er zijn uitvoeringsplannen om water beter vast te houden, bijvoorbeeld in de Gaatkensplas op
IJsselmonde. Er worden waterbergingen gecreëerd met natuurvriendelijke oevers en krekenplannen,
zoals het Vlietproject op Hoeksche Waard. En Hollandse Delta vergroot de gemaalcapaciteit om
water sneller te kunnen afvoeren als dat nodig is.
Architectuur Biënnale in Rotterdam
Een goed voorbeeld van denken over de plaats van water is de tweede internationale Architectuur
Biënnale die in mei en juni 2005 plaatsvindt in Rotterdam. Hollandse Delta levert een financiële
bijdrage aan de organisatie.
Op 8 juni krijgt het project Rotterdam Waterstad 2035 de Architectuur Biënnale Vastgoed Award.
Het project geeft antwoord op de vraag wat de toename van de hoeveelheid water die op
Nederland afkomt, betekent voor Rotterdam.

Europese Kaderrichtlijn Water
In 2000 stelde de Europese Unie de Kaderrichtlijn Water (KRW) vast om te zorgen dat de kwaliteit
van het grond- en oppervlaktewater in 2015 op orde is. Rijk, provincies, waterschappen en anderen
werken samen aan ‘schoon’ water. Er wordt een stroomgebiedbeheersplan opgesteld, waarin de
chemische en ecologische kwaliteitsdoelstellingen zijn vastgelegd. In 2004 is de eerste verplichting
afgerond: de toestandrapportages van de stroomgebieden van de Rijn, Maas, Schelde en Eems.
Daarvoor heeft Hollandse Delta nauw samengewerkt met partijen op landelijk en regionaal niveau.
Het waterschap zal in fases tot 2009 een stroomgebiedbeheersplan ontwikkelen.
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Stedelijke wateropgaven
De stedelijke wateropgaven maken onderdeel uit van het NBW. Hierin staan maatregelen om wateroverlast
in stedelijk gebied te voorkomen. Bij het opstellen werkt Hollandse Delta nauw samen met gemeenten. Er is
aandacht voor meer ruimte voor water maar ook voor de fysisch-chemische en ecologische kwaliteit van met
name stadswateren. De beschikbaarheid van stedelijke wateropgaven maakt het makkelijker een ‘watertoets’
uit te voeren bij het beoordelen van ruimtelijke plannen.
Hollandse Delta hecht veel waarde aan de wateropgaven. Het biedt de mogelijkheid voor een integraal en
duurzaam waterbeheer en daarmee de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te versterken.

Stikstofreductie

“De beschikbaarheid van stedelijke
wateropgaven maakt het makkelijker
een ‘watertoets’ uit te voeren bij het

Om aan het Lozingenbesluit Stedelijk Afvalwater te voldoen moet per 1 januari 2006 het gemiddelde stikstofverwijderingsrendement van alle rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi’s) tenminste 75 procent zijn. Hollandse
Delta haalt dat in 2005 nog niet helemaal omdat de twee grootste rwzi’s in het gebied, Rotterdam-Dokhaven
en Dordrecht, een laag verwijderingsrendement halen. Een tweede oorzaak is de versterkte invloed van beide
rwzi’s op het gemiddelde verwijderingsrendement. Dit komt door de gebiedsverkleining bij de oprichting van
waterschap Hollandse Delta.
Beide installaties zijn destijds niet ontworpen voor (totaal-)stikstofverwijdering. Het waterschap vervangt
momenteel de verouderde rwzi Dordrecht door een nieuwe inrichting die juist méér dan gemiddeld stikstof gaat
verwijderen. Zodra de nieuwe rwzi Dordrecht volledig in bedrijf is, zal het waterschap aan de verwijderingseis
voor stikstof kunnen voldoen. Procedurele problemen bij de voorbereiding van de bouw van de rwzi Dordrecht
hebben ertoe geleid dat deze niet volgens plan in 2005, maar pas in de loop van 2006 gereed is.

beoordelen van ruimtelijke plannen.”
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Verkeersveiligheid
Veiligheid op waterschapswegen is een belangrijk aspect van het wegbeheer van Hollandse Delta. In 1998 zijn ambities
op dit terrein door de wegbeheerders in het convenant Duurzaam Veilig vastgelegd. De eerste fase is vooral gericht
op een duurzaam veilige inrichting van de verschillende wegen. Dit is grotendeels in 2005 uitgevoerd. In de tweede
fase van Duurzaam Veilig pakt het waterschap vooral de gebiedsontsluitingswegen aan. Het gaat om veilige kruisingen,
vrijliggende fietsvoorzieningen en parallelle voorzieningen voor langzaam verkeer. Daarnaast werkt Hollandse Delta
aan de ontbrekende schakels in de structuur van (regionale) fietspaden. Naast de inrichting van de wegen is ook het
(juiste) gebruik van de infrastructuur een belangrijk aandachtspunt. Nog steeds is er veel sluipverkeer. In overleg met
regionale partners bekijkt Hollandse Delta in hoeverre de verkeersstromen in goede banen kunnen worden geleid.
Nieuwe infrastructuur is daarvoor belangrijk, maar ook het toepassen van verkeersgeleidende maatregelen.
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Waterschap werkt aan de weg
Het waterschap onderhoudt een groot aantal wegen en dijken buiten de bebouwde kom, in het hele gebied
met uitzondering van Dordrecht.. Het jaarlijkse onderhoud aan het wegennet vindt in de zomer van 2005
plaats. In het gehele werkgebied wordt ongeveer 45 kilometer onder handen genomen.
Gladheidbestrijding
Hollandse Delta bestrijdt ook de gladheid op de wegen buiten de bebouwde kom. Na een melding door
Rijkswaterstaat vertrekken vanuit de verschillende steunpunten de strooiploegen van het waterschap.
Elke ploeg heeft een vaste route. De doorgaande wegen waar openbaar vervoer en veel vrachtverkeer rijden,
komen het eerst aan de beurt. Vaak zijn dit ook de schoolroutes. De strooitijd van deze routes is maximaal
twee uur. Daarna wordt bekeken of het nodig is om ook op de overige wegen te strooien of sneeuw te ruimen.
Eind december 2005 valt er veel sneeuw en vormt zich ijs op de wegen door enorme ijzel. Het waterschap
werkt met man en macht om de wegen begaanbaar te houden.
Wegen waar weinig of geen bebouwing staat en die nauwelijks worden gebruikt om bij bebouwing te komen,
zijn niet in de strooischema’s opgenomen. Er wordt ook niet gestrooid op toeristische fietspaden en weinig
bereden fietspaden.

Toetsing waterkeringen
In 2005 toetst Hollandse Delta de kwaliteit van de waterkeringen in het gebied. Daarvoor voert het intensief
grondonderzoek uit naar de stabiliteit en de kans op falen. Geen enkel dijkringgebied is volledig goedgekeurd,
omdat nog niet alle onderzoeken zijn uitgevoerd en/of zijn afgerond.
Op het moment voldoet 63 kilometer dijken niet aan de gestelde normen. Hollandse Delta doet voorstellen
voor maatregelen ter verbetering, die worden opgenomen in het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W). Hierin staan alle maatregelen, de kosten en de planning.
Omdat het budget van V&W onvoldoende is, moet het ministerie prioriteiten stellen.
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Hollandse Delta maakt voor alle dijkringgebieden een inschatting van onderzoek dat nog moet worden gedaan
voor de komende vijfjaarlijkse veiligheidstoetsing. Verder ontwikkelt het waterschap de methode om het
overstromingsrisico te bepalen. Deze komt in plaats van de huidige benadering waarbij de overschrijdingskans
wordt bepaald. In de nieuwe methode worden meer factoren meegewogen die kunnen leiden tot overstromingen.
Bijvoorbeeld de klimaatverandering die voor een zeespiegelstijging zorgt. De risico’s kan Hollandse Delta beter
in kaart brengen, zodat de structurele beveiliging tegen mogelijke overlast effectiever kan worden aangepakt.

Samenwerking
Hollandse Delta werkt op verschillende fronten met andere partijen samen. Zo heeft het regelmatig
contact met gemeenten op het gebied van de ruimtelijke inrichting van een gebied in het kader van
de watertoets. Dat is een methode waarmee waterstaatkundige belangen worden meegenomen in alle
ruimtelijke plannen. Het waterschap brengt niet alleen zaken in die te maken hebben met het water
systeem en de dijken, maar ook de wegeninfrastructuur. Die is immers van belang voor een goede en
veilige ontsluiting en bereikbaarheid van het gebied.
Alle projecten voor de verbetering van het watersysteem, verkeersveiligheid en waterkeringen zijn groot
in omvang, in ruimtebeslag en in kosten die ze met zich meebrengen. Nauwe samenwerking met andere
overheden en belangenorganisaties is dus van immens belang.
Hollandse Delta hecht er ook grote waarde aan de inwoners in een open proces bij de plannen en de uitvoering
ervan te betrekken. Het besteedt ook veel aandacht aan voorlichting en communicatie rond alle projecten.

Calamiteitenzorg
In 2005 start Hollandse Delta met het harmoniseren en actualiseren van de calamiteitenbestrijdingsplannen. Dit is nodig om optimaal gebruik te maken van de kennis en ervaring vanuit de regio’s. De relaties
tussen de calamiteitenbestrijding door het waterschap en de rampenbestrijding in de veiligheidsregio’s
spelen daarbij een rol. In 2005 vindt een aantal oefeningen plaats voor alle geledingen van het waterschap.
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“Het onderzoekt monsters van oppervlaktewater, industrieel en (gezuiverd) huishoudelijk
afvalwater, zuiveringsslib en waterbodems.”
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Er wordt ook geoefend met de brandweer, de politie en andere organisaties in het gebied. De
manier waarop wachtdiensten intern met elkaar afstemmen krijgt specifieke aandacht. En ook
de informatievoorziening aan het bestuur en management, en de afstemming daarmee staan
centraal in de oefeningen.
Een effectieve samenwerking is van groot belang om bijvoorbeeld de gevolgen van hevige neerslag
van 10 en 11 september 2005 gezamenlijk het hoofd te bieden (lees hier meer over op pagina 71).
De evaluatie van deze samenwerking leidt tot het opstellen van een actieprogramma met verbeter
punten. Die gelden voor zowel de interne als de externe afstemming bij dit soort calamiteiten.

Laboratorium
Het Laboratorium van Hollandse Delta is een van de grootste milieulaboratoria van waterkwaliteitsbeheerders
in Nederland. Het onderzoekt monsters van oppervlaktewater, industrieel en (gezuiverd) huishoudelijk
afvalwater, zuiveringsslib en waterbodems. In het Laboratorium wordt ongeveer 35 procent onderzoek voor
andere organisaties uitgevoerd. Voornamelijk voor het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en
Afvalwaterbehandeling (RIZA) en Hoogheemraadschap van Delfland. Vanaf juni 2005 is de informatie van
het Laboratorium ook op de website van Hollandse Delta te bekijken in het zogenoemde Analyseboek.

Brede kijk
Milieuvriendelijk tuinieren
In het voorjaar van 2005 organiseert Hollandse Delta enkele lezingen over milieuvriendelijk tuinieren.
Deze lezingen zijn gratis en worden gegeven op vijf verschillende plaatsen in Zuid-Holland Zuid.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Natuurlijke bestrijding van ziekten en plagen
Deelnemers krijgen praktische tuintips over mogelijkheden om op milieuvriendelijke wijze ziekten
en plagen in de tuin te bestrijden.

Wat doen we in 2006
In 2006 start Hollandse Delta met het toetsen van de
boezemkaden op basis van de nieuwe provinciale verordening
voor de regionale keringen. Ook onderzoekt het de mogelijkheden om de secundaire (droge) waterkeringen te normeren,
zodat de toetsing hiervan vanaf 2007 mogelijk wordt.

2006
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• Bescherming waterkwaliteit
Met dit initiatief wil het waterschap het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en
meststoffen door tuinliefhebbers verminderen.
Naast de cursus geeft het waterschap ook een tuinwijzer uit met tips over milieuvriendelijk tuinieren.
Op onze site kunt u de tuinwijzer downloaden.
Een Ton voor Water
Ook in 2005 doet het waterschap mee aan de campagne ‘Een Ton voor Water’ van Novib. De campagne wil
waterbesparing en regenwateropvang in Nederland stimuleren en tegelijk de watervoorziening in ontwikke
lingslanden verbeteren door zoveel mogelijk regentonnen te verkopen. Een deel van de opbrengst gaat naar
waterprojecten van Novib in Bangladesh, Ethiopië, Nicaragua en Soedan.
Zicht op Water
Van najaar 2005 tot voorjaar 2006 is de tentoonstelling ‘Zicht op Water’ in Natuur- en Milieucentrum
Weizigt in Dordrecht te bekijken. Wat is een waterketen? Hoeveel water gebruiken we en waarvoor?
Hoe kunnen we beter met water omgaan? Hoe houden we onze voeten droog in de stad? Op welke
wijze kunnen de bewoners van de stad de kwaliteit van singels en vijvers goed houden of verbeteren?
Op al deze vragen krijgt jong en oud op een speelse wijze het antwoord in de tentoonstelling. Die is
onderdeel van het project ‘Waterzigt op Weizigt’, waarvan Hollandse Delta één van de partners is.

In 2006 maakt Hollandse Delta een plan van aanpak
voor de dijkbewaking. En het werkt verder aan de
ontwikkeling van het eigen calamiteitenzorgsysteem.

2006

Meer achtergrondinformatie over
algemene taken en projecten vindt
u op onze algemene webpagina’s.
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• Keur • Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) • Vergunningverlening • Handhaving •
• Vergunningen aangevraagd en toegekend • Awb hoor- en adviescommissie •

Vergunningverlening en handhaving
Hollandse Delta beschermt zijn gebied tegen wateroverlast, watervervuiling en verkeersonveiligheid en grijpt
in als de situatie daarom vraagt. Sommige werkzaamheden of lozingen mogen wel plaatsvinden, maar alleen
onder strikte voorwaarden die vastliggen in wettelijke regelingen. Op basis daarvan verleent het waterschap
jaarlijks veel vergunningen en zorgt voor de handhaving ervan. De vergunningen zijn gebaseerd op de Keur
en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

Keur
In december 2005 treedt de Keur van Hollandse Delta in werking.
Hierin staat wat mag en niet mag bij, op of in de dijken, wegen
en watergangen die in beheer zijn van het waterschap. De Keur
vult de landelijke en provinciale wetgeving aan. Activiteiten die
in de Keur zijn verboden, kunnen met een vergunning en onder
voorwaarden worden toegestaan. Tot december 2005 zijn de
keurvergunningen verleend op basis van de Keuren van de
voormalige waterschappen.

Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)
Op basis van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)
stelt Hollandse Delta eisen aan een lozing om de kwaliteit van
het oppervlaktewater te beschermen. Het doel van de Wvo is
het oppervlaktewater te beschermen tegen verontreiniging.
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Daarom is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen
(in welke vorm dan ook) in het oppervlaktewater te lozen.
Rechtstreekse lozingen naar het oppervlaktewater vallen onder de Wvo Lozingen op het gemeentelijk
riool vallen grotendeels onder de Wet milieubeheer. Voor bepaalde aangewezen bedrijfstakken/
activiteiten is ook bij lozing op het riool een Wvo-vergunning nodig.

Vergunningverlening
Begin 2005 loopt Hollandse Delta achterstand op in de behandeling van aanvragen voor Keurver
gunningen. Met de operatie ‘Lawinepijl’, die half september van start gaat, is de achterstand half
december geheel weggewerkt.
De vergunningverlening op grond van de Wvo loopt voor het grootste deel geheel volgens planning.
Een aantal aanvragen is echter zo complex dat er een langere doorlooptijd nodig is om de vergunningen op te stellen.

Handhaving
Hollandse Delta werkt volgens de trits informeren – waarschuwen – handhaven. Het waterschap
gaat ervan uit dat iedereen volgens de verleende vergunning handelt. Pas als dat na waarschuwen
nog steeds niet het geval is, gaat het over op handhaven.
In 2005 houdt Hollandse Delta zich bezig met de organisatie van de handhaving. De nieuwe Keur
levert voor de handhaving in 2005 beperkingen op, omdat in de praktijk vooral de harmonisering
van beleidsregels van belang is. Beleidsregels geven aan of, en zo ja, onder welke voorwaarden,
beperkingen en voorschriften van de keurregels mag worden afgeweken. Die beleidsregels zijn in
2005 nog verschillend per gebied.
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Om drie redenen zijn de gerichte controles bij het handhaven van de Wvo en de Keur niet gehaald.
De jaarplannen gingen uit van een grotere formatie. Er waren meer klachten en meldingen.
En er zijn meerdere langdurig zieken.

Vergunningen aangevraagd en toegekend
Hollandse Delta verleent in 2005 95 vergunningen op grond
van de Wvo. Het waterschap controleert 85 vergunningen op
actualiteit. Het verleent 325 meldingen in het kader van
Lozingsbesluiten en 16 overeenkomsten voor aanleveringen
van afvalwater rechtstreeks aan de rwzi. Ook stelt het negen
beleidsnotities op over hoe om te gaan met regelgeving en
over de invoering van bovenwettelijke maatregelen. Daarnaast
krijgen doelgroepen voorlichting over regelgeving en over
de (mogelijke) rol van die doelgroepen in het behalen van
gewenste resultaten van het waterschap.
Op grond van de Keur verleent het waterschap 746 Keur
vergunningen, waarvan 213 beweidingsvergunningen. Ook
verleent het 1.261 ontheffingen voor het varen op het Brielse
Meer, de Waal en de Koedoodseplas. Voor wegen die voor
bepaald verkeer zijn afgesloten verleent Hollandse Delta 236
ontheffingen op basis van de RVV1990 (reglement verkeers
regels en verkeerstekens 1990).
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Awb hoor- en adviescommissie
De Awb (Algemene Wet Bestuursrecht) hoor- en adviescommissie adviseert de Verenigde Vergadering,
het college en de dijkgraaf afzonderlijk.
Kamer I van de commissie behandelt alle bezwaarschriften, behalve de bezwaarschriften die gaan over
rijksbelastingen en over personele zaken. In 2005 behandelt de commissie 27 bezwaarschriften en drie
klaagschriften. In een bezwaarschrift tekent men bezwaar aan tegen een besluit van het waterschap.
Een klaagschrift gaat over de manier waarop Hollandse Delta zich opstelt tegenover de burger.
Voor 14 bezwaarschriften adviseert de kamer om deze niet ontvankelijk te verklaren. Voor de overige
bezwaarschriften houdt de kamer acht hoorzittingen. Op basis daarvan brengt de kamer adviezen uit die
variëren van niet ontvankelijk tot ongegrond en gegrond. Het college van dijkgraaf en heemraden neemt
de adviezen over. Naar aanleiding van de klaagschriften wordt geen beroep gedaan op de Ombudsman
voor een nader onderzoek.

Meer achtergrondinformatie over vergunningen en handhaving vindt u op onze algemene webpagina’s.

Wat doen we in 2006
Hollandse Delta behandelt het enige beroep op een bezwaarschrift uit 2005.

2006
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• Tarieven • Belastingverschillen vallen weg door fusie • Tariefontwikkeling 2001-2005 •

Belastingen
Met de waterschapsbelasting betaalt u jaarlijks mee aan de kosten voor het werk van waterschap Hollandse
Delta. In de Waterschapswet ligt vast dat waterschappen daarvoor geen bijdrage krijgen van de overheid.
Hollandse Delta moet dus zelf zorgen voor inkomsten om zijn taken te kunnen uitvoeren. Het grootste deel
hiervan komt uit de waterschapsbelastingen.

Tarieven
Jaarlijks stelt Hollandse Delta de hoogte van de belastingtarieven vast op basis van de begroting.
In 2005 zijn de tarieven als volgt vastgesteld:
Categorie

Per eenheid

Tarief voor 2005

Wvo-verontreinigingsheffing

Vervuilingseenheid (ve)*

c 56,26

Ingezetenen omslagheffing

Woonruimte

c 59,10

Gebouwd omslagheffing

c 2.500 economische waarde

c 0,90

Ongebouwd omslagheffing

Hectare

c 81,51

*Eén vervuilingseenheid is de gemiddelde hoeveelheid vervuiling die één persoon in een jaar veroorzaakt.

Hollandse Delta verwacht dat de tarieven de komende jaren zullen stijgen met het inflatiepercentage.
Dit baseert het waterschap op de huidige taakomvang en kostenramingen.
Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling (SVHW) verzorgt de
heffing en invordering van de waterschapsbelastingen. Het SVHW is een samenwerkingsverband
van achttien gemeenten in Zuid-Holland en waterschap Hollandse Delta.
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Vanaf 1 januari 2005 vallen de oude waterschapsgrenzen weg en worden de tarieven in het hele gebied van
Hollandse Delta gelijkgetrokken. De belastingwetgeving staat niet toe dat er verschillende tarieven worden
gehanteerd voor inwoners binnen één waterschapsgebied.
Inwoners van de voormalige waterschappen Goeree-Overflakkee, De Groote Waard (voor het deel Hoeksche
Waard) en de Brielse Dijkring krijgen in 2005 een lagere aanslag dan in voorgaande jaren.
De inwoners van voormalig waterschap IJsselmonde gaan in het belastingjaar 2005 meer betalen. Dat komt
omdat de kosten van het oude waterschap in de jaren voor 2005 werden verdeeld over de inwoners van dit
dichtstbevolkte deel van ons land. Dit waterschap had het laagste belastingtarief vanwege het grote aantal
inwoners. De inwoners zijn ontstemd over deze tariefsverhoging. Hollandse Delta en Huurdersvereniging
IJsselmonde voeren hier overleg over en het waterschap legt uit dat het op basis van de wetgeving gedwongen
is om de verhoging door te voeren. De inwoners van Dordrecht betalen in 2005 eveneens meer belasting,
omdat zij gaan betalen voor de kosten van wegenbeheer door het waterschap.
De verontreinigingsheffing is in 2005 hoger dan voorheen. De taken van het voormalig Zuiveringsschap
Hollandse Eilanden en Waarden zijn per 1 januari verdeeld over drie organisaties, namelijk de waterschappen
Hollandse Delta en Rivierenland en Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Voor inwoners
en bedrijven van het werkgebied van Hollandse Delta betekent dit een schaalverkleining voor het water
kwaliteitsbeheer, waardoor het tarief stijgt.
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Ieder jaar legt het college van Dijkgraaf en Heemraden met het jaarverslag en de jaarrekening verantwoording
af aan de Verenigde Vergadering. In het jaarverslag gaat het college in op het gevoerde beleid, de gerealiseerde
doelstellingen en de geleverde prestaties in het verslagjaar. Met de jaarrekening legt het verantwoording af
over het gevoerde financieel beheer en de omvang van het vermogen.
De jaarrekening over 2005 sluit met een positief jaarresultaat van c 1,9 miljoen. Dit resultaat is nadelig
beïnvloed door (per saldo) lagere baten en lasten uit voorgaande jaren ter grootte van c 1,1 miljoen.
Zonder dit nadeel uit voorgaande jaren zou het rekeningresultaat nog hoger zijn uitgekomen.
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Rekening 2005
Heffingsgrondslagen
Aantal ingezetenen

342.400

Aantal eenheden gebouwd

28,7 mln

Aantal ha ongebouwd

61.200 ha

Aantal bruto vervuilingseenheden

1.273.200

Aantal netto vervuilingseenheden
(bruto -/- kwijtschelding en oninbaar)

1.191.800

Balanstotaal per 31 december

c 345,3 mln

Boekwaarde per 31 december

c 314,3 mln

Reserves en voorzieningen per 31 december

c 52,6 mln

Vaste geldleningen per 31 december

c 216,7 mln

Totaal exploitatielasten

c 137,9 mln

Af: directe baten

c 26,4 mln

Netto exploitatielasten

c 111,5 mln

Belastingopbrengsten

c 114,1 mln

Bijdrage uit egalisatiereserves

c

0 mln

Resultaat boekjaar (positief)

c

2,6 mln

Investeringsuitgaven (netto)

c 33,0 mln
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Verschillende invalshoeken
In onderstaande tabellen wordt het resultaat over 2005 vanuit verschillende invalshoeken belicht.
Totaal lasten en baten (tabel 1)
Indeling naar taken (tabel 2)
Indeling naar beleidsvelden (tabel 3)
Indeling naar kosten- en opbrengstsoorten (tabel 4)

Tabel 1: Totaal lasten en baten
x c 1.000
Totaal bruto kosten
Af: directe opbrengsten
Netto kostentotaal
Af: inzet egalisatiereserves
Belastingopbrengsten
Resultaat 2005

Begroot 2005

Rekening 2005

Verschil

138.667

137.908

759

-/- 22.297

-/- 26.387

4.090

116.370

111.521

4.849

0

0

0

116.370

114.135

-/- 2.235

0

2.614

2.614
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Tabel 2: Indeling naar taken
x c 1.000

Begroot 2005

%

Rekening 2005

%

Kosten per taak
Waterkeringen

8.996

8%

8.992

8%

Waterkwantiteit

24.960

21%

22.485

20%

Waterkwaliteit

70.126

60%

68.484

62%

Wegen

12.288

11%

11.560

10%

Netto kostentotaal

116.370

111.521

Belastingopbrengsten per taak
Waterkeringen

8.996

8%

9.253

8%

Waterkwantiteit

24.960

21%

25.406

22%

Waterkwaliteit

70.126

60%

67.213

59%

Wegen

12.288

11%

12.263

11%

Belastingopbrengsten

116.370

114.135

Waterkeringen

0

261

Waterkwaliteit

0

2.921

Waterkwantiteit

0

-/- 1.271

Wegen

0

703

Resultaat 2005

0

2.614

Resultaten per taak
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Tabel 3: Indeling naar beleidsvelden
x c 1.000

Begroot 2005

%

Rekening 2005

%

Planvorming

2.136

2%

2.344

2%

Aanleg en onderhoud waterkeringen

5.776

5%

4.919

4%

25.624

22%

22.541

20%

1.358

1%

536

< 1%

58.493

50%

54.634

49%

Aanleg en onderhoud wegen

9.705

8%

8.106

7%

Vergunningverlening en handhaving keur

3.022

3%

2.143

2%

Beheersen van lozingen

3.015

3%

3.616

3%

Heffing en invordering

6.365

5%

5.381

5%

Bestuur en externe communicatie

2.420

2%

2.259

2%

Dekkingssaldo en financieringsmiddelen

-/-1.544

-/-1%

5.042

5%

Netto kostentotaal

116.370

111.521

Belastingopbrengsten

116.370

114.135

0

2.614

Inrichting en onderhoud watersystemen
Inrichting en onderhoud vaarwegen en havens
Bouw en exploitatie van zuiveringstechnische werken

Resultaat 2005
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Tabel 4: Indeling naar kosten- en opbrengstsoorten
x c 1.000

Begroot 2005

%

Rekening 2005

%

LASTEN
Rente en afschrijving

36.256

26,1%

34.631

25,1%

Personeelskosten

35.404

25,5%

35.990

26,1%

Goederen en diensten door derden

62.897

45,4%

62.463

45,3%

745

0,5%

1.102

0,8%

2.463

1,8%

3.722

2,7%

900

0,6%

0

0%

Bijdragen aan derden
Toevoeging aan reserves en voorzieningen
Onvoorzien
Totaal lasten

138.667

137.908

BATEN
Financiële baten

5.281

3,8%

4.842

3,5%

Personeelsbaten

250

0,2%

104

0,1%

Goederen en diensten aan derden

4.925

3,6%

8.852

6,3%

Bijdragen van derden

7.381

5,3%

8.713

6,2%

Onttrekkingen aan reserves en voorzieningen

3.960

2,9%

3.634

2,6%

116.370

83,9%

114.135

81,2%

500

0,4%

242

0,2%

Belastingopbrengsten
Geactiveerde lasten
Totaal baten
Resultaat 2005

138.667

140.522

0

2.614
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• Kustversterking Voorne •

Waterkering op Voorne-Putten
Hollandse Delta beschermt inwoners, bedrijven en natuur in Zuid-Holland Zuid tegen overstromingen van rivieren en het
houdt Noordzeewater tegen. Onderhoud en beheer van de waterkeringen, duinen en dijken zijn daarom belangrijke taken.
Het waterschap besteedt extra aandacht aan de zwakke plekken in het gebied.

Kustversterking Voorne
Uit de vijfjaarlijkse toets van de waterkeringen
blijken de duinen van Voorne één van de zwakke plekken in de
Hollandse kust te zijn. Deze duinen strekken zich uit van de Haringvlietdam tot halverwege de kust richting de Brielse Gatdam. Het
waterschap stelt samen met de gemeente Westvoorne, het Rijk en
de provincie Zuid-Holland een plan op om te zorgen dat de kust
ook in de toekomst veilig is. In juni en december 2005 organiseert
Hollandse Delta bijeenkomsten over de versterking van de kust bij
Voorne. Een standaard-zandsuppletie biedt geen integrale oplossing voor dit probleem. Er wordt dus naar een passende oplossing
gezocht waarbij natuurontwikkeling en -compensatie belangrijke
aspecten zijn.
Tijdens de bijeenkomst in juni worden de aanwezigen geïnformeerd
over de stand van zaken. Hollandse Delta schetst de verschillende
manieren waarop de kustversterking kan worden uitgevoerd, de
gevolgen, de veiligheidsproblematiek en de verdere procedure. Maar
het waterschap wil ook weten wat de aanwezigen belangrijk vinden.
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“Daarin staat wat Hollandse Delta, gemeente en provincie gaan
onderzoeken en wat de achtergronden en uitgangspunten zijn.”
In december presenteert het waterschap een startnotitie waarin de reacties uit de eerste bijeenkomst
zijn verwerkt. Daarin staat wat Hollandse Delta, gemeente en provincie gaan onderzoeken en wat de
achtergronden en uitgangspunten zijn. Een startnotitie is het begin van een milieueffectrapportage
(MER), die moet worden opgesteld voordat een volgende fase van de kustversterking in gang
wordt gezet.

Meer achtergrondinformatie over waterkering vindt u op onze algemene webpagina’s.
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• Baggeren op Voorne-Putten • Natuurvriendelijke oevers • Peilverlaging Brielse Meer •
• Allemaal riolering? • Ruimte voor water in Strypse Wetering • Zoutgehalte Haringvliet stijgt •
• Kierbesluit Haringvlietsluizen • Gemaal Rozenburg • Watervisie Hellevoetsluis •
• Zoetwaterkwallen in haven van Brielle •

Waterhuishouding op Voorne-Putten
Hollandse Delta zorgt voor het juiste waterpeil in sloten, plassen en meren.
Het waterschap zet zich ook in om wateroverlast en watertekort te voorkomen.
Ruimte voor water is een belangrijk uitgangspunt. Dat voorkomt dat water bij hevige neerslag overlast voor
het gebied vormt. Hollandse Delta zorgt voor biologisch gezond water, zodat er een ecologisch gezond
systeem ontstaat. Het waterschap bewaakt en verbetert de waterkwaliteit.

Baggeren op Voorne-Putten
Hollandse Delta meet of baggert alle hoofdwatergangen in het gebied één keer in de zes jaar,
na de oogstperiode.
In februari bezoeken ruim veertig belangstellenden in Oudenhoorn de inloopbijeenkomst over het
baggeren van de kavelsloten. Zij krijgen informatie van het waterschap over de mogelijkheid om de
diepte van sloten die breder dan anderhalve meter zijn, te vergroten van dertig naar vijftig centimeter.
Dit is goed voor de waterkwaliteit en het verbetert ook de doorstroming. Voor veel boeren betekent
het, dat ze eenmaal extra moeten baggeren om de gewenste diepte te bereiken. Het waterschap draagt
daarom 0,45 euro per strekkende meter bij in de extra baggerkosten die dit met zich meebrengt.
De bijeenkomst in Oudenhoorn is de zesde over dit onderwerp. Volgend jaar is de zevende en laatste
bijeenkomst over dit gebiedsgerichte project op Voorne-Putten.
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Natuurvriendelijke oevers
Het waterschap legt in 2005 natuurlijke oevers aan langs de hoofdwatergang in de polder Oudenhoorn over
een lengte van 2.400 meter. Daarmee is het laatste deel van de gebiedsgerichte plannen uit 1998 gerealiseerd
en komt het aantal meter natuurlijke oever op Voorne-Putten op 45.260 meter. Natuurlijke oevers verbeteren
niet alleen de waterkwaliteit, ze gaan ook oevererosie tegen en vergroten de waterberging.
In juni 2005 wordt het nieuwe speelbos in het Kooisteebos te Hellevoetsluis geopend. De maanden ervoor
legt Hollandse Delta natuurvriendelijke oevers aan en creëert met de vrijkomende grond een aarden wal
rondom het speelbos. Onderdeel van dit bos is een eiland waarop totempalen staan die de basisscholen in
Hellevoetsluis vertegenwoordigen. Naast de werkzaamheden langs het Kooisteebos realiseert Hollandse Delta
ook natuurvriendelijke oevers in de Polder Nieuw-Helvoet en de Grondpolder.

“De meest duurzame oplossing
voor de waterkwaliteit is afvoer
van het afvalwater via de centrale
riolering naar de rwzi.”

Peilverlaging Brielse Meer
Het waterpeil van het Brielse Meer is gelijk aan het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Van 11 tot en met 20 maart
is het peil echter 20 centimeter lager (NAP – 0,20 m). Daardoor kan Hollandse Delta onderhoud aan steigers
en dergelijke verrichten. Enkele dagen voor en na deze periode past het waterschap het peil geleidelijk aan.

Allemaal riolering?
Een rioolaansluiting is een kostbare zaak, net als gas- en kabelaansluitingen. De aanleg van riolering kost
gemiddeld 450 euro per meter, afhankelijk van gebied en rioolstelsel. In Nederland zorgen de gemeenten voor
de aanleg en het onderhoud van het rioleringsstelsel. De meest duurzame oplossing voor de waterkwaliteit is
afvoer van het afvalwater via de centrale riolering naar de rwzi. Hollandse Delta stelt in 2005 de bijdrage
regeling Riolering Buitengebied (Riobuit) vast om aanleg van riolering in de buitengebieden te stimuleren.
Het doel is om zoveel mogelijk ongerioleerde lozingen op de riolering aan
te sluiten. Alleen voor woningen die te ver van het rioolstelsel af zitten,
Wat gebeurde er in 2005
wordt soms een uitzondering gemaakt.
Peilverlaging Brielse Meer.

03 2005
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Deze woningen moeten dan wel beschikken over een eigen ‘mini’-zuivering. Veel rioolaansluitingen
komen mede dankzij een bijdrage van Hollandse Delta tot stand.
In de gemeente Spijkenisse koppelt het waterschap ongeveer 1,5 hectare verhard oppervlak af van
het Sterrenkwartier. Daardoor loopt schoon regenwater dat van daken en straten afkomt niet via het
riool naar de rwzi’s. Het wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater of wordt opgenomen in de bodem.
Het waterschap bouwt één bergbezinkbassin en realiseert 17 aansluitingen op de riolering in het
buitengebied. De verontreinigingen in het rioolwater bezinken in een bergbezinkbassin, zodat er
minder vuil rioolwater in het oppervlaktewater terechtkomt. De verontreinigingen blijven in de bak
achter en worden na afloop van de regenbui via de riolering naar de rwzi afgevoerd.
In Bernisse realiseert Hollandse Delta 158 aansluitingen in het buitengebied. Het waterschap start
voor Brielle met het opstellen van een afkoppelplan en voor Spijkenisse met een incidentenplan
riolering.

Ruimte voor water in Strypse Wetering
De Strype is een oude kreek tussen Rockanje en Tinte, omringd door landbouwgronden. Dit gebied gaat de
komende jaren veranderen. In Rockanje en Oostvoorne is bij hevige regenval regelmatig sprake van water
overlast. Hier moet ruimte voor water komen. Door het herstel van de kreek kan waterschap Hollandse Delta
straks bijna 180.000 m3 regenwater opslaan. Waterberging wordt hier gecombineerd met natuurontwikkeling
en recreatie. Daarbij wordt rekening gehouden met de agrarische sector. De agrariërs in het gebied nemen
straks het beheer op zich. In het gebied komen bovendien fietspaden en een wandelpad.
In november rondt Hollandse Delta de aan- en verkoop van gronden tussen de Kade en de Vogelenzangweg
officieel af.

“Waterberging wordt hier gecom
bineerd met natuurontwikkeling en
recreatie. Daarbij wordt rekening
gehouden met de agrarische sector.”

Zoetwaterkwallen in de haven van Brielle.

07 2005
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Zoutgehalte Haringvliet stijgt
Door storm eind november 2005, stijgt in december het zoutgehalte van het water in het Haringvliet.
De lage afvoer van de Rijn maakt het niet mogelijk om het Haringvliet te verzoeten en dus stijgt het
chloridegehalte van 100 à 115 mg/liter naar rond de 200 mg/liter op sommige plaatsen. Twee maanden
lang neemt het waterschap elke dag acht extra watermonsters. Een aantal in het Haringvliet, een aantal
in het Spui, Oude Maas en het Brielse Meer. Op deze manier houdt het de situatie nauwlettend in de gaten.
De glastuinbouw op Voorne-Putten heeft zoet water nodig om gewassen te beregenen. Daarom laat
Hollandse Delta zoet water in vanuit het Haringvliet. Het zoete water dat ingelaten wordt, stroomt via de
inlaatsluis De Bernisse in. Via De Bernisse stroomt het water verder naar het Brielse Meer. Door middel van
pompjes, sluizen en gemaaltjes wordt het water vanuit De Bernisse en het Brielse Meer de polders ingelaten.

Kierbesluit Haringvlietsluizen
In 2003 besloten de ministeries van V&W en LNV om de Haringvlietsluizen per 1 januari 2008 op een kier te
zetten om van een gedeelte van het Haringvliet weer getijdengebied te maken. Hierdoor ontstaat een natuurlijke overgang in de rivier van zout naar brak en van brak naar zoet water. De ministeries en de provincie
Zuid-Holland maakten in 2004 afspraken over de taakverdeling. Hollandse Delta maakt zich zorgen over de
gevolgen van het Kierbesluit en heeft om compensatie voor de zoutwateraanvoer gevraagd. Er moet natuur“Hierdoor ontstaat een natuurlijke
ontwikkeling komen op de zuidrand van Voorne-Putten. De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering
van compenserende maatregelen en financiert de extra kosten die daarmee samenhangen. Het Rijk draagt
overgang in de rivier van zout naar
maximaal 35 miljoen euro bij. In dat bedrag zit ook de bewaking van het zoutgehalte. Er zijn ook bijdragen
voor natuurontwikkeling uit andere bronnen.
brak en van brak naar zoet water.”
Hollandse Delta is nauw betrokken bij de uitwerking en uitvoering van de compenserende maatregelen en
bij de controle en sturing van de Haringvlietsluizen. Van belang daarbij is de hoeveelheid Rijnwater
die ons land binnenkomt. Bij weinig afvoer moeten de sluizen tijdig worden gesloten. Hollandse Delta
Afronding van aan- en verkoop gronden tussen de Kade en
rekent dat tot een belangrijke taak.
de Vogelenzangweg voor de aanleg van de Strypse Wetering.

11 2005
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Gemaal Rozenburg
Een lekkage in de persleiding van gemaal Rozenburg in 2004 was de reden om de leiding te vervangen. Dat
jaar startten de voorbereidende werkzaamheden, zoals het weghalen van bomen en begroeiing. In het voorjaar van 2005 vervangt Hollandse Delta de leiding. Er ligt nu een nieuwe, stalen persleiding die aan de huidige
normen en richtlijnen voldoet. Gemaal Rozenburg watert af in het Calandkanaal. De uitstroomput in dit kanaal
wordt ook gerenoveerd.
Eind 2005 begint Hollandse Delta met het vervangen van de stuwen rond de kinderboerderij in de gemeente
Rozenburg. De werkzaamheden zijn nodig om de waterhuishouding binnen de bebouwde kom zo goed
mogelijk te kunnen regelen. Dat is nodig bij hevige regenval als de riolen te veel regenwater te verwerken
krijgen. Het met regenwater verdunde afvalwater komt dan via de overstort (een soort uitweg voor een teveel
aan water in het riool) in een dichtbijgelegen sloot terecht.

Watervisie Hellevoetsluis

“De Watervisie 2030 laat zien hoe
het watersysteem van Hellevoetsluis
én de ruimtelijke inrichting van water

Hollandse Delta stelt in 2005 voor de gemeente Hellevoetsluis een watervisie op. De Watervisie 2030
laat zien hoe het watersysteem van Hellevoetsluis én de ruimtelijke inrichting van water zich de komende
25 jaar bij voorkeur moeten ontwikkelen. Uitgangspunten zijn het oplossen van zoveel mogelijk knelpunten
en het optimaal benutten van kansen. Om de visie ook te kunnen uitvoeren, worden de verschillende
onderdelen zo concreet mogelijk verwoord en wordt een keuze gemaakt welke maatregelen op korte
termijn (tot 2015) en welke op de langere termijn (tot 2030) worden aangepakt.

zich de komende 25 jaar bij voorkeur
moeten ontwikkelen.”
Stijging chloridegehalte op Voorne-Putten.

12 2005
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Zoetwaterkwallen in haven van Brielle
In juli 2005 treft Hollandse Delta enkele kwallen aan in de
haven van de gemeente Brielle. Omdat het water in de haven
zoet is, neemt men aan dat het om de zoetwaterkwal gaat. Dit
is bijzonder, want deze soort laat zich niet vaak zien. Alleen na
lange warme perioden plant deze kwal zich voort.

Meer achtergrondinformatie over waterhuishouding vindt u op
onze algemene webpagina’s.

“Omdat het water in de haven zoet is,
neemt men aan dat het om de zoetwaterkwal gaat. Dit is bijzonder, want
deze soort laat zich niet vaak zien.”
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• Rioolwaterzuiveringsinrichtingen op Voorne-Putten • Bouw MBR op rwzi Heenvliet • Desinfectie
met UV op rwzi Hellevoetsluis • Rioolgemaal Brielle • Lekkage influentleiding Spijkenisse •

Zuiveren van afvalwater op Voorne-Putten
Water dat na gebruik in het riool terechtkomt, stroomt naar een van de 23 rioolwaterzuiveringsinrichtingen
(rwzi’s) van Hollandse Delta. Daar wordt het afvalwater gezuiverd. De grove delen worden verwijderd. Daarna
halen speciaal aan het water toegevoegde bacteriën het vuil eruit. Vuil (slib) en water worden gescheiden en
het water wordt op rivieren of sloten geloosd. Rwzi’s moeten aan strenge normen voor stikstof- en fosfaat
verwijdering voldoen. Hollandse Delta stelt alles in het werk om die normen te halen.

Rioolwaterzuiveringsinrichtingen op Voorne-Putten
Oostvoorne

Rozenburg

Heenvliet
Hellevoetsluis

Abbenbroek
Spijkenisse

Zuidland

Legenda
RWZI

Wat gebeurde er in 2005
Start bouw membraanbioreactor
op rwzi Heenvliet.

03 2005
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Bouw MBR op rwzi Heenvliet
In maart 2005 start Hollandse Delta de bouw van een membraanbioreactor (MBR) op de rwzi
Heenvliet. Dit wordt de tweede zuivering in Nederland die van deze nieuwe technologie wordt
voorzien. Met deze MBR-installatie is het mogelijk het afvalwater nog beter te reinigen. Het
waterschap wil op deze locatie ervaring opdoen en onderzoek uitvoeren voordat het besluit tot
grootschalige toepassing van deze nieuwe methode.
Het water wordt door het membraan gezogen, een kunststof plaat met microscopisch kleine poriën.
Daardoor blijven vervuilingen achter. De membranen nemen de taak over van de grote nabezinktanks die kenmerkend zijn voor conventionele rwzi’s. Door het gebruik van een membraan kunnen
kleinere zuiveringen gebouwd worden met dezelfde capaciteit. Bijzonder aan deze MBR is dat het
een hybride installatie is. Bij droog weer wordt het afvalwater door de membranen gezuiverd.
Bij regenachtig weer wordt het water via de bestaande zuivering geloosd. Hollandse Delta kiest
hiervoor omdat membranen nog erg kostbaar zijn.
De MBR moet volgens planning in najaar 2005 klaar zijn. Bij de uitwerking van het bestek blijkt
echter dat er een ander type grofvuilrooster nodig is, dan in het bestek staat. Omdat de levertijd
daarvan acht weken bedraagt, schuiven de werkzaamheden op.
Voor de bouw en uitvoering van het praktijkonderzoek krijgt Hollandse Delta een innovatiesubsidie
van de Stichting Toegepast Waterbeheer (Stowa). Het MBR-project maakt daarnaast deel uit van
het Europese onderzoeksprogramma Eurombra.

“Met deze MBR-installatie is het
mogelijk het afvalwater nog beter
te reinigen.”

Lekkage influentleiding
rwzi Spijkenisse.

04 2005
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Desinfectie met UV op rwzi Hellevoetsluis
De rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) Hellevoetsluis zuivert het afvalwater van de omliggende
gemeentes en loost dit op het Kanaal door Voorne. Dit water is recreatiewater. Daarom krijgt het
afvalwater voordat het de zuivering verlaat, nog een aparte behandeling. UV-straling verwijdert
schadelijke bacteriën uit het gezuiverd afvalwater.
Sinds 1998 zuivert de rwzi Hellevoetsluis dagelijks 18.000 m3 water. Bij de bouw werd de zuivering
voorzien van een UV-installatie, maar in 2005 blijkt dat de eisen die gelden voor desinfectie van het
afvalwater door de UV-straling niet worden gehaald.
Hollandse Delta verricht onderzoek op de UV-installatie. Dat wijst uit dat door enkele technische
verbeteringen en wijzigingen in de bedrijfsvoering de werking van de UV-installatie verbetert.

Rioolgemaal Brielle
De persleidingen van rioolgemaal Brielle veroorzaken trillingsoverlast aan nabijgelegen woningen.
Daarnaast heeft het rioolgemaal grote problemen als de pompen verstopt raken. Hollandse Delta stelt
een plan op om de problemen aan te pakken en moet daarvoor de pompen vervangen. Hiervoor worden
investeringen versneld, die voor een later tijdstip gepland staan. In december 2005 wordt in Brielle de
eerste pomp vervangen. De aanpassingen hebben echter nog niet het gewenste effect.

Lekkage influentleiding Spijkenisse
In april 2005 treedt een lekkage op in de leiding met ongezuiverd afvalwater (influent) op het
terrein van rwzi Spijkenisse. Hollandse Delta legt een noodleiding aan om het influent om te leiden.
Door snel en adequaat optreden voorkomt het waterschap dat de overstorten in de gemeentelijke
riolering in werking treden. Gedurende ongeveer zes uur voeren acht tankauto’s rioolwater naar de
rwzi af, uit gebieden waar niet genoeg water kan worden geborgen.

Wat doen we in 2006
Begin 2006 is de membraanbioreactor op rwzi Heenvliet
gereed. Vanaf dat moment onderzoekt Hollandse Delta
de mogelijkheden van afvalwaterzuivering door een
zelfstandige MBR-installatie.

2006
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In nauw overleg met de gemeente en andere afdelingen inspecteert het waterschap de bemalinggebieden.
Een dag later kan de afvoer naar de rwzi weer doorgaan. De totale kosten voor herstel bedragen 66.000
euro, waarvan circa 18.000 euro voor transportwerkzaamheden om overstorten in de gemeentelijke
riolering te voorkomen.
De influentleiding wordt hersteld op de plek van de lekkage. Met behulp van een camera inspecteert
Hollandse Delta de leiding en neemt meteen preventieve maatregelen in een ander deel ervan.
Het onderzoekt of het de betonnen leiding van een mantel zal voorzien of dat er andere maatregelen
moeten worden getroffen.
Meer achtergrondinformatie over afvalwaterzuivering vindt u op onze algemene webpagina’s.

“Met behulp van een camera inspecteert Hollandse Delta de leiding
en neemt meteen preventieve maatregelen in een ander deel ervan.”

• Hollandse Delta heeft gepland om in het eerste kwartaal
in Brielle een nieuwe pomp in het rioolgemaal te
plaatsen en de leidingen aan te passen.
• Hollandse Delta start na de zomer met de bouwwerkzaamheden om de UV-installatie van Hellevoetsluis te
verbeteren.

2006
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“In maart 2005 worden twee

(Vaar)wegen op Voorne-Putten
Hollandse Delta beheert en onderhoudt alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom en de bermen die
daarlangs liggen. Het waterschap volgt daarbij de doelstellingen uit het nationale programma ‘Duurzaam Veilig’.
Dat wil verkeersonveiligheid terugdringen en het aantal verkeersdoden en -gewonden drastisch verlagen.
Daarnaast bestrijdt Hollandse Delta in de winter gladheid van de belangrijkste en drukste wegen. Het beheert
en onderhoudt enkele binnendijkse vaarwegen in Zuid-Holland Zuid en reguleert het verkeer daarop.

nieuw aangelegde trajecten van
het fietspad ‘Rondje Voorne’
officieel in gebruik genomen.”

Rondje Voorne
In 1998 startte het project ‘Gebiedsgerichteaanpak Voorne-Putten’. Negen instanties ondertekenden
een overeenkomst om een impuls te geven aan de verbetering van de recreatie, de natuur en het landschap
op Voorne-Putten. De deelnemende instanties zijn: recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg, ZuidHollands Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, stadsregio Rotterdam, provincie Zuid-Holland,
gemeente Bernisse, gemeente Westvoorne, gemeente Hellevoetsluis en het toenmalige waterschap
De Brielse Dijkring (nu waterschap Hollandse Delta).
In maart 2005 worden twee nieuw aangelegde trajecten van het fietspad ‘Rondje Voorne’ officieel in
gebruik genomen. Het gaat om de routes tussen de boulevard in Oostvoorne en de Noorddijk in Rockanje
en tussen Hellevoetsluis en de haven van Zuidland. Door deze nieuwe delen fietspad te koppelen aan
bestaande fietspaden wordt het zogenoemde ‘Rondje Voorne’ gevormd. De uitvoering van het volgende
grote traject ervan (nabij Rockanje) vangt in de
zomer van 2006 aan.
Wat gebeurde er in 2005
• Hollandse Delta kapt pluizende populieren.
• Officiële ingebruikneming ‘Rondje Voorne’.

03 2005
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Veilig fietspad langs Parallelweg
Dagelijks rijden er duizenden auto’s over de Parallelweg, de verbindingsweg in Hellevoetsluis tussen
de Rijksstraatweg en het Kanaal door Voorne. Dat levert met name onveilige situaties op voor fietsers.
Hollandse Delta legt daarom een vrijliggend fietspad aan en verbreedt de rijbaan voor het snelverkeer.
Begin oktober 2005 zijn de werkzaamheden afgerond. Daarmee is ook weer een deel van het regionale
fietsroutenetwerk van de stadsregio Rotterdam klaar.

Pluizende populieren
In maart kapt Hollandse Delta zo’n 200 populieren tussen de Kerkweg en de Stationsweg in Zuidland en
tussen de Boomweg en het Kanaal door Voorne in Abbenbroek. Deze populieren bezorgen de agrariërs
in het voorjaar veel overlast door extreme pluisvorming. De pluizen waaien op en tussen de gewassen,
waardoor deze beschadigen. In het najaar plant het waterschap populieren terug die geen pluizen vormen.

Varen op het Brielse Meer
Het Brielse Meer is een eldorado voor watersporters. Net als op de weg, gelden er ook op het water regels om
het verkeer in goede banen te leiden. Zo mogen motorboten niet harder dan twaalf kilometer per uur varen.
Hollandse Delta, vaarwegbeheerder van het meer, besluit om in 2005 hooguit 450 volledige ontheffingen te
verlenen en 100 ontheffingen voor werkdagen. Ontheffinghouders uit 2004 en kandidaten op de wachtlijst
komen hiervoor in aanmerking. Dit geldt ook voor jetski’s.
Naast deze ontheffingen krijgen maximaal vijftien bedrijven een ontheffing voor het proefvaren met snelle
motorboten.

Meer achtergrondinformatie over (vaar)wegen vindt u op onze algemene webpagina’s.
Vrijliggend fietspad Parallelweg in Hellevoetsluis gereed.
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• Kustversterking Flaauwe Werk in Ouddorp • Restauratie Dirkslandse Sas •

Waterkering op Goeree-Overflakkee
Hollandse Delta beschermt inwoners, bedrijven en natuur in Zuid-Holland Zuid tegen over
stromingen van rivieren en het houdt Noordzeewater tegen. Onderhoud en beheer van de
waterkeringen, duinen en dijken zijn daarom belangrijke taken. Het waterschap besteedt extra
aandacht aan de zwakke plekken in het gebied.

Kustversterking Flaauwe Werk in Ouddorp
Uit de vijfjaarlijkse toetsing van de waterkeringen blijkt dat de kust bij het Flaauwe Werk een zwakke plek is.
Hollandse Delta maakt samen met de gemeente Goedereede, het Rijk en de provincie Zuid-Holland een plan
om het Flaauwe Werk te versterken. Dit plan moet ervoor zorgen dat de dijk ook in de toekomst voldoende
veiligheid biedt en dat de kust aantrekkelijk blijft om te wonen, te werken en te recreëren. In mei organiseert
Hollandse Delta een informatieavond over dit onderwerp. Tijdens de bijeenkomst gaat het over de verschillende
manieren waarop de kustversterking kan worden uitgevoerd, de consequenties die dit kan hebben en de verdere
procedure. Er wordt ruimschoots van gedachten gewisseld over de plannen. In augustus vindt een informatieavond plaats en wordt de startnotitie met kansrijke oplossingen en uitleg over de inspraak gepresenteerd. De
plannen vormen onderdeel van het ‘Procesplan Zwakke Schakels in de Nederlandse Kust’. Daarin staat beschreven
hoe een aantal kustvakken binnen vijftig jaar wordt versterkt om aan de strengere veiligheidseisen te voldoen.
In dit grote project werken het Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en andere partijen nauw samen.

Wat gebeurde er in 2005
Informatieavond over de kustversterking Flaauwe Werk.

05 2005
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Restauratie Dirkslandse Sas
Na ruim een jaar zijn de restauratiewerkzaamheden aan het
Dirkslandse Sas klaar. Het waterstaatkundig monument uit
1790 is volgens de oorspronkelijke tekeningen hersteld.
Vroeger fungeerde de sluis als hoofdwaterkering, tegenwoordig
is het Sas een binnenwaterkering.
Commissaris van de koningin J. Franssen stelt de sluis in juni
in bedrijf door één van de zes sluisdeuren dicht te draaien.
Waterschap Hollandse Delta maakt deel uit van de Stichting
Het Dirkslandse Sas, die eigenaar is geworden van de geres
taureerde sluis.

Meer achtergrondinformatie over waterkering vindt u op onze
algemene webpagina’s.

Opening gerestaureerde Dirkslandse Sas.
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• Allemaal riolering? •

Waterhuishouding op Goeree-Overflakkee
Hollandse Delta zorgt voor het juiste waterpeil in sloten, plassen en meren. Het waterschap zet zich ook in om
wateroverlast en watertekort te voorkomen.
Ruimte voor water is een belangrijk uitgangspunt. Dat voorkomt dat water bij hevige neerslag overlast voor
het gebied vormt. Hollandse Delta zorgt voor biologisch gezond water, zodat er een ecologisch gezond systeem
ontstaat. Het waterschap bewaakt en verbetert de waterkwaliteit.

Print

Exit

“Ruimte voor water is een belangrijk uitgangspunt. Dat voorkomt
dat water bij hevige neerslag
overlast voor het gebied vormt.”

Groot onderhoud watergangen
Hollandse Delta meet of baggert alle hoofdwatergangen in het gebied
één keer in de zes jaar, na de oogstperiode.

Kwaliteit van de bagger
Hollandse Delta en Rijkswaterstaat nemen bodemmonsters in het
Zuiderdiep, de boezem van Dirksland en de havens van Stellendam,
Goedereede en Dirksland. Dit gebeurt om de kwaliteit van de bagger in
kaart te brengen. Ook worden dwarsprofielen gemeten om de hoeveelheid bagger te bepalen.
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Ruimte voor water bij Groote Gat
Het waterschap legt in de polder Het Oudeland van Ooltgensplaat en in de Adriaanpolder nieuwe kreken aan.
De nieuwe inrichting van het natuurgebied dat tussen de Hellegatsplaten en het Groote Gat ontstaat, heeft een
aantal voordelen. In de eerste plaats ontstaat er bijna een hectare meer ruimte voor het bergen van water en
krijgen wandelaars toegang tot het gebied. Dit loopt via een voetpad langs het Groote Gat en over de Nieuwe
Dijk richting de bestaande deltadijk. De grond uit de nieuwe kreken gebruikt Hollandse Delta voor de aanleg
van een kade rond het tijdelijke slibdepot. Hier wordt de overtollige bagger van het Groote Gat verzameld.

“Dat garandeert blijvende aanvoer
van zout water en daardoor verbetert
de kwaliteit van het natuurgebied.”

Aanleg waterbergingen
Hollandse Delta realiseert twee waterbergingsprojecten op Goeree-Overflakkee. Project WatergatVogelnest vindt plaats in het bemalingsgebied De Haas van Dorsser. Het project Plaspolder en Polder
Oud- en Nieuw Westerloo komt tot stand in het bemalingsgebied Witte Brug. De beide gebieden vormen
samen vijftien hectare waterberging.

Natuurgebied Koudenhoek: beter zout dan zoet
De verzoeting in het natuurgebied Koudenhoek (gemeente Goedereede) neemt zienderogen toe.
Daarom maakt Hollandse Delta een verbinding met het Grevelingenmeer. Dat garandeert blijvende
aanvoer van zout water en daardoor verbetert de kwaliteit van het natuurgebied.
In november is het nieuwe waterbeheer een feit. Vanuit de Grevelingen ligt een pijpleiding door de dijk,
die zout water inlaat. Dit wordt met zoet water gemengd om het juiste zoutgehalte te krijgen voor
natuurgebied Koudenhoek. Via een ander gemaal wordt het water uiteindelijk weer afgevoerd naar de
Grevelingen.
Hollandse Delta baggert de sloten in Koudenhoek om de doorstroming en de kwaliteit van het water
te verbeteren. De aanleg van flauwe oevertaluds zorgt ervoor dat waterplanten en -dieren er zich goed
kunnen ontwikkelen. En naar verwachting zal het gebied zich ook tot een vogelparadijs ontwikkelen.
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Brakke en zoute getijdenstructuur in Zuiderdieppolders
Waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat en Deltanatuur willen in de Zuiderdieppolders bij
Stellendam een grootschalig gebied met brakke tot zoute getijdennatuur ontwikkelen. Ook hebben
zij aandacht voor recreatiemogelijkheden en zoetwatervoorziening.
Het huidige waterbeheer waarin het Zuiderdiep tegelijkertijd fungeert als aan- en afvoerboezem is niet
ideaal, vanwege het variërende waterpeil en het hoge gehalte aan voedingsstoffen en chloriden. Vooral
het chloridegehalte wisselt sterk. De waterkwaliteit voldoet dan ook niet aan de basisdoelstellingen.
Dit uit zich in een beperkte ontwikkeling van de flora en, in mindere mate, de fauna in het Zuiderdiep.
Eind augustus leggen de partijen de plannen voor aan geïnteresseerden in een startnotitie van de
milileueffectrapprtage (MER). De bezoekers krijgen uitleg van de plannenmakers. In december komen
ruim zestig mensen naar een workshop in Stellendam over recreatie in het Zuiderdiep. Waterschap
Hollandse Delta, Deltanatuur en Rijkswaterstaat nemen de ideeën en suggesties mee in hun plannen
voor de Zuiderdieppolders.

Kierbesluit Haringvlietsluizen

In 2003 besloten de ministeries van V&W en LNV om de Haringvlietsluizen per 1 januari
“Waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat
2008 op een kier te zetten om een gedeelte van het Haringvliet weer getijdengebied te
maken. Hierdoor ontstaat een natuurlijke overgang in de rivier van zout naar brak en van
en Deltanatuur willen in de Zuiderdieppolders bij
brak naar zoet water. De ministeries en de provincie Zuid-Holland maakten in 2004
afspraken over de taakverdeling. Hollandse Delta maakt zich zorgen over de gevolgen
Stellendam een grootschalig gebied met brakke
van het Kierbesluit en heeft om compensatie voor de zoutwateraanvoer gevraagd.
Op de noordrand van Goeree-Overflakkee dienen binnendijkse
tot zoute getijdennatuur ontwikkelen.”
natuur en extra waterberging te komen. De waterkwaliteit
moet verbeteren en meer recreatiemogelijkheden zijn nodig.
Wat gebeurde er in 2005
Nieuwe kreken bij Groote Gat gereed.
Haven van Ouddorp gebaggerd.

03 2005

06 2005
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De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering
van compenserende maatregelen en financiert de
extra kosten die daarmee samenhangen. Het Rijk
draagt maximaal 35 miljoen euro bij, waarin de
bewaking van het zoutgehalte wordt meegenomen.
Er zijn ook bijdragen voor natuurontwikkeling uit
andere bronnen. Hollandse Delta is nauw betrokken
bij de uitwerking en uitvoering van de compenserende
maatregelen en bij de controle en sturing van de
Haringvlietsluizen. Van belang daarbij is de hoeveelheid Rijnwater die ons land binnenkomt. Bij weinig
afvoer moeten de sluizen tijdig worden gesloten.
Hollandse Delta rekent dat tot een belangrijke taak.

Waterplanteninventarisatie op
Goeree-Overflakkee uitgevoerd.

Natuurvriendelijke oevers Kokseweg
in Middelharnis uitgevoerd.

08 2005

09 2005
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Allemaal riolering?
Een rioolaansluiting is een kostbare zaak, net als gas- en kabelaansluitingen. De aanleg van riolering kost
gemiddeld 450 euro per meter, afhankelijk van gebied en rioolstelsel. In Nederland zorgen de gemeenten voor
de aanleg en het onderhoud van het rioleringsstelsel. De meest duurzame oplossing voor de waterkwaliteit is
afvoer van afvalwater via de centrale riolering naar de rwzi. Hollandse Delta stelt in 2005 de bijdrageregeling
Riolering Buitengebied (Riobuit) vast om aanleg van riolering in de buitengebieden te stimuleren. Het doel is
om zoveel mogelijk ongerioleerde lozingen op de riolering aan te sluiten. Alleen voor woningen die te ver van
het rioolstelsel af zitten, wordt soms een uitzondering gemaakt. Deze woningen moeten dan wel beschikken
over een eigen ‘mini’-zuivering. Veel rioolaansluitingen komen mede dankzij een bijdrage van Hollandse Delta
tot stand.
In de gemeente Oostflakkee legt het waterschap twee bergbezinkbassins aan en in Middelharnis één.
De verontreinigingen in het rioolwater bezinken in een bergbezinkbassin, zodat er minder vuil rioolwater in
het oppervlaktewater terechtkomt. De verontreinigingen blijven in de bak achter en worden na afloop van
de regenbui via de riolering naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) afgevoerd. In Goedereede, Middelharnis, Dirksland en Oostflakkee koppelt Hollandse Delta verharde oppervlakken af. Ook realiseert het 17
aansluitingen in het buitengebied op de riolering in Middelharnis en 32 in Goedereede.

Meer achtergrondinformatie over waterhuishouding vindt u op onze algemene webpagina’s.

Op initiatief van de natuurvereniging is een
paddenpoel op Ooltgensplaat gegraven. Als
de oeverplanten zich ontwikkeld hebben,
zal ook de paddenpopulatie toenemen.

Project in natuurgebied
Koudenhoek klaar.

Wat doen we in 2006
Waterberging Plasweg en
Waterberging Watergat/
Vogelnest worden in 2006
uitgevoerd.

10 2005

11 2005

2006
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• Rioolwaterzuiveringsinrichtingen op Goeree-Overflakkee •
• Overlast op rwzi Middelharnis door brand op Oostplaat • Rioolgemaal Oude-Tonge •

Zuiveren van afvalwater op Goeree-Overflakkee
Water dat na gebruik in het riool terechtkomt, stroomt naar een van de 23 rioolwaterzuiveringsinrichtingen
(rwzi’s) van Hollandse Delta. Daar wordt het afvalwater gezuiverd. De grove delen worden verwijderd. Daarna
halen speciaal aan het water toegevoegde bacteriën het vuil eruit. Vuil (slib) en water worden gescheiden en
het water wordt op rivieren of sloten geloosd. Rwzi’s moeten aan strenge normen voor stikstof- en fosfaat
verwijdering voldoen. Hollandse Delta stelt alles in het werk om die normen te halen.

Rioolwaterzuiveringsinrichtingen op Goeree-Overflakkee
Goedereede

Middelharnis

Den Bommel

Oude Tonge
Ooltgensplaat
Legenda
RWZI
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Overlast op rwzi Middelharnis door brand op Oostplaat
Begin september 2005 veroorzaakt een omvangrijke brand op het industrieterrein Oostplaat in Middelharnis
een enorme toename van de vuillast op de rwzi. De brand woedt ruim vijf dagen. Het water is in die
periode twintig keer vuiler dan normaal. Het hele zuiveringsproces raakt verstoord door deze aanvoer,
met als gevolg dat Hollandse Delta niet meer aan de lozingsvergunning kan voldoen. Hollandse Delta
werkt hard aan het oplossen van de problemen. Eind september is het hele zuiveringsproces weer hersteld.
Een stroomstoring eind november legt de rwzi gedurende ruim een uur plat. Dat heeft tot gevolg dat de
noodoverstort van het effluent een kort moment in bedrijf is geweest.

Rioolgemaal Oude-Tonge
De persleidingen van rioolgemaal Oude-Tonge veroorzaken trillingsoverlast aan nabijgelegen woningen.
Hollandse Delta stelt een plan op om de problemen aan te pakken. Gemaal Oude-Tonge is opgenomen
in het Meerjarenbeleidsplan voor renovatie en capaciteitsaanpassing. Om de problemen te verhelpen,
moet Hollandse Delta de pompen vervangen. Hiervoor worden investeringen versneld, die voor een later
tijdstip gepland staan.

Wat gebeurde er in 2005
Brand op industrieterrein
Oostplaat verstoort
zuiveringsproces rwzi
Middelharnis.

09 2005

Meer achtergrondinformatie over
afvalwaterzuivering vindt u op onze
algemene webpagina’s.

“Het hele zuiveringsproces raakt
verstoord door deze aanvoer, met
als gevolg dat Hollandse Delta niet meer

Stroomstoring rwzi Middelharnis.

11 2005

aan de lozingsvergunning kan voldoen.”
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• Rotondes op Goeree-Overflakkee •

(Vaar)wegen op Goeree-Overflakkee
Hollandse Delta beheert en onderhoudt alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom en
de bermen die daarlangs liggen. Het waterschap volgt daarbij de doelstellingen uit het nationale
programma ‘Duurzaam Veilig’. Dat wil verkeersonveiligheid terugdringen en het aantal verkeersdoden
en -gewonden drastisch verlagen.
Daarnaast bestrijdt Hollandse Delta in de winter gladheid van de belangrijkste en drukste wegen. Het beheert
en onderhoudt enkele binnendijkse vaarwegen in Zuid-Holland Zuid en reguleert het verkeer daarop.

Rotondes op Goeree-Overflakkee
Het waterschap legt rotondes aan bij Ouddorp, Stellendam en Den Bommel. Met het gereedkomen van
de rotonde bij Den Bommel in maart zijn alle werkzaamheden afgerond en is de verkeersveiligheid op
Goeree-Overflakkee enorm verbeterd.

Meer achtergrondinformatie over (vaar)wegen vindt u op onze algemene webpagina’s.

Wat gebeurde er in 2005
Rotondes bij Ouddorp,
Stellendam en Den Bommel
zijn klaar.

Door de aanleg van het fietspad
‘Slikken van Flakkee’ is de
aansluiting gerealiseerd van het
fietspad tussen Herkingen en
Melissiant. Het fietspad bevindt
zich op de hoofdwaterkering.

Het fietsknooppuntensysteem
dat op Goeree-Overflakkee
gerealiseerd is maakt het
recreatieve geïnteresseerden
mogelijk thema-routes te
rijden, zoals de boerderijenen de tulpenroute.

03 2005

03 2005

08 2005
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• Veiligheidstoets Hoeksche Waard • Beweegbare waterkeringen (BWK) •

Waterkering in de Hoeksche Waard
Hollandse Delta beschermt inwoners, bedrijven en natuur in
Zuid-Holland Zuid tegen overstromingen van rivieren en het
houdt Noordzeewater tegen. Onderhoud en beheer van de water
keringen, duinen en dijken zijn daarom belangrijke taken. Het waterschap besteedt extra aandacht aan de zwakke plekken in het gebied.

“Onderhoud en beheer van de
waterkeringen, duinen en dijken
zijn daarom belangrijke taken.”

Veiligheidstoets Hoeksche Waard
Iedere vijf jaar toetst Hollandse Delta of de primaire waterkeringen
in zijn gebied voldoen aan de norm.
De waterkering in de Hoeksche Waard moet de komende vijf
jaar het water kunnen keren en mag een overschrijdingskans
hebben van 1:2000 jaar. Deze kans blijkt echter hoger te zijn.
Met name dijken langs het Hollandsch Diep en het Spui
voldoen niet volledig aan de normen. Hollandse Delta start in
2006 met plannen voor dijkversterkingen.
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Beweegbare waterkeringen (BWK)
In 2005 zijn de beweegbare waterkeringen in de HSL-tunnel Oude Maas en in de Sophia Spoortunnel
in eerste fase klaar. De BWK’s kunnen de tunnels afsluiten wanneer er water via de tunnels de polders in
dreigt te stromen.
Ook zijn de BWK’s in de secundaire waterkeringen de Molendijk en Mookhoek klaar.
Voor alle BWK’s heeft Hollandse Delta tijdelijke sluitingsprotocollen opgesteld en heeft die uitvoerig getest.
Een paar zaken die geen invloed hebben op de veiligheid, worden in 2006 opgelost. In 2005 bouwt het
waterschap verder aan de tunneltechnische installaties. Hollandse Delta stelt de specificaties hiervoor op
in samenspraak met de waterschappen Rivierenland en Rijn en IJssel. Voor zover de installaties klaar zijn,
test Hollandse Delta ze.
Het beheer van de BWK’s moet worden ingepast in de calamiteitenorganisaties van onder meer het
waterschap, ProRail en de brandweer. Daarom neemt de calamiteitencoördinator van Hollandse Delta
in 2005 zitting in het overleg met deze organisaties.

Meer achtergrondinformatie over waterkering vindt u op onze algemene webpagina’s.

“De BWK’s kunnen de tunnels afsluiten wanneer er
water via de tunnels de polders in dreigt te stromen.”
Wat doen we in 2006
Hollandse Delta maakt plannen
voor de dijkversterkingen.

2006
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Waterhuishouding in de Hoeksche Waard
Hollandse Delta zorgt voor het juiste waterpeil in sloten, plassen en meren. Het waterschap zet
zich ook in om wateroverlast en watertekort te voorkomen.
Ruimte voor water is een belangrijk uitgangspunt. Dat voorkomt dat water bij hevige neerslag
overlast voor het gebied vormt. Hollandse Delta zorgt voor biologisch gezond water, zodat er een
ecologisch gezond systeem ontstaat. Het waterschap bewaakt en verbetert de waterkwaliteit.

Print

Exit

“Hollandse Delta zorgt voor biologisch
gezond water, zodat er een ecologisch
gezond systeem ontstaat. Het waterschap
bewaakt en verbetert de waterkwaliteit.”

Baggerwerk Numansdorp
Hollandse Delta meet of baggert alle hoofdwatergangen in het gebied één keer in de zes jaar,
na de oogstperiode.
Het waterschap baggert van mei tot begin juli 2005 het Verloren Diep en de Binnenhaven in de
kern van Numansdorp. In mei begint de aanleg van de transportleidingen die de bagger afvoeren.
In totaal wordt ongeveer 12.000 m3 baggerspecie verwijderd. Dit gebeurt met een cutterzuiger.
Dat is een bootje met een speciale slang die de bagger van de bodem opzuigt. Daarna verdwijnt de
bagger via transportleidingen direct naar de Put van Cromstrijen in het Haringvliet.
Waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat en de gemeente Cromstrijen voeren het baggerwerk
gezamenlijk uit. Het waterschap verwijdert de baggerspecie. De gemeente Cromstrijen zorgt voor het
transport en Rijkswaterstaat draagt zorg voor de ontvangst van de baggerspecie. Op deze wijze wordt
het baggerwerk uitgevoerd tegen lage kosten en blijft de overlast voor de bewoners beperkt.
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Baggerwerk Korendijk
Hollandse Delta baggert van half juli tot half augustus in de gemeente Korendijk de NieuwBeijerlandse Kreek. In totaal wordt ongeveer 12.000 m3 baggerspecie verwijderd. Na het
baggeren is de watergang weer op diepte en kan het polderwater beter doorstromen. Een
schone watergang zorgt ook voor een gezonde flora en fauna. De bagger wordt per leiding
naar de Put van Cromstrijen getransporteerd.

Print

Exit

“Er komt meer ruimte voor het vasthouden
en bergen van overtollig water. Bovendien
kan de natuur zich beter ontwikkelen.”

Vlietproject
Waterschap Hollandse Delta werkt in de Hoeksche Waard aan het Vlietproject. Dat is de verzamelnaam
voor verschillende natuurprojecten langs kreken in het midden en westen van de Hoeksche Waard. Het project
kent verschillende fasen en moet in 2010 klaar zijn. Er komt meer ruimte voor het vasthouden en bergen
van overtollig water. Bovendien kan de natuur zich beter ontwikkelen. Dat is al te zien langs de Vliet, ter
hoogte van Westmaas. Daar is 45.000 m3 grond afgegraven als waterberging. In het riet dat is aangeplant,
zijn de eerste kluten al gesignaleerd. De volgende fase in het Vlietproject is de aanleg van een verbinding
tussen de Negentienmorgenvliet in de Westmaas en de Binnenbedijkte Maas. Daarvoor start eind 2005
de grondaankoop. Langs de Vliet en Negentienmorgenvliet in Mijnsheerenland legt Hollandse Delta
natuurvriendelijke oevers aan. Het past de oevers van oude kreken aan en maakt plaats voor waterberging.
Soms wordt het peil in bemalingsgebied ‘De Bosschen’ tijdelijk verlaagd naar het winterpeil om bepaalde
werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Het bemalingsgebied wordt globaal begrensd door de Westdijk,
Munnikendijk, Oudendijk, Oud-Cromstrijensedijk, Molendijk en Stougjesdijk.

Wat gebeurde er in 2005
Afvissen Binnenbedijkte Maas.

Onderzoek naar fijnmazige structuur
(waterberging/kwaliteit in sloten).

03 2005

06 2005
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De werkzaamheden vinden plaats tussen de Smidsweg en de Buijensweg en duren tot
november 2005.
De voortgang van het Vlietproject verloopt in 2005 minder voorspoedig dan gehoopt.
Dit komt door een combinatie van factoren zoals het opstarten van de nieuwe organisatie,
de weersomstandigheden – hevige regenval in september – en een wat stagnerende grondaankoop.

Afvissen Binnenbedijkte Maas en Boezemvliet

“In totaal verwijdert het waterschap 5.500 kilo
brasem groter dan vijftien centimeter en 2.000
kilo kleine vis.”

In de winter van 2005 vangt Hollandse Delta vis in de Binnenbedijkte Maas en de Boezemvliet.
De helderheid van het water loopt terug en de algengroei neemt toe. Vissen eten zoöplankton.
Als er te weinig zoöplankton is, groeien de (blauw)algen. Dat komt door de sterk gegroeide
visstand. Vooral de aantallen brasem en blankvoorn nemen sterk toe. Dat wijst een onderzoek uit dat deel uitmaakt van een plan, dat Hollandse Delta heeft opgesteld met de
hengelsportverenigingen ‘Blijf Sportief’, ‘Westmaas-Mijnsheerenland’ en de beroepsvisserij.
Volgens dit plan moet elk jaar de toename van vis worden beperkt om de waterkwaliteit
op peil te houden en bijvoorbeeld de groei van giftige algenbloei tegen te gaan.
In totaal verwijdert het waterschap 5.500 kilo brasem groter dan vijftien centimeter en
2.000 kilo kleine vis. Met name de kleine vissen zijn moeilijk te vangen. De gevangen
vissen zijn uitgezet in het Haringvliet. In het najaar voert Hollandse Delta alleen een
visstandonderzoek uit naar de omvang en samenstelling van het visbestand.

Start baggerwerk Korendijk.

Aanleg natuurvriendelijke
oevers. Afkoppelen verhard
oppervlak Cromstrijen en
’s-Gravendeel.

Afronding vijfjarig onderzoek
naar effecten oever-/natuurinrichting.

07 2005

11 2005

12 2005
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Akkerranden fleuren Hoeksche Waard op
In 2005 start Hollandse Delta in samenwerking met stichting Rietgors en de provincie
Zuid-Holland het project ‘Akkerrandenregeling Hoeksche Waard’. Deze tweejarige
regeling voor landbouwers richt zich op de aanleg van bufferstroken tussen sloten en
gewassen. Hier worden geen mest en gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Dat is
beter voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en mooi om te zien. De stroken zijn
ingezaaid met een gras-, wild- of bloemenmengsel. Het resultaat is in de loop van
deze zomer zichtbaar.
De deelnemers krijgen een vergoeding van c 0,50 per strekkende meter.
Dit is een compensatie voor de verloren opbrengst en de extra inspanningen.
In mei zaait het waterschap de laatste kilometers gras en bloemen in langs akkers van
agrariërs die meedoen met de regeling. De totale lengte van de akkerranden in de
Hoeksche Waard bedraagt nu bijna 180 kilometer.

Meer achtergrondinformatie over waterhuishouding vindt u op onze algemene
webpagina’s.

Wat doen we in 2006
In het kader van ‘Akkerrandenregeling
Hoeksche Waard’ zaait Hollandse
Delta in 2006 nog twintig kilometer
akkerranden extra in.

2006

“Hier worden geen mest en gewasbeschermings
middelen gebruikt. Dat is beter voor de kwaliteit
van het oppervlaktewater en mooi om te zien.”
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• Rioolwaterzuiveringsinrichtingen in de Hoeksche Waard • Verbouwing rwzi Strijen •

Zuiveren van afvalwater in de Hoeksche Waard
Water dat na gebruik in het riool terechtkomt, stroomt naar een van de 23 rioolwaterzuiveringsinrichtingen
(rwzi’s) van Hollandse Delta. Daar wordt het afvalwater gezuiverd. De grove delen worden verwijderd. Daarna
halen speciaal aan het water toegevoegde bacteriën het vuil eruit. Vuil (slib) en water worden gescheiden en
het water wordt op rivieren of sloten geloosd. Rwzi’s moeten aan strenge normen voor stikstof- en fosfaat
verwijdering voldoen. Hollandse Delta stelt alles in het werk om die normen te halen.

Rioolwaterzuiveringsinrichtingen in de Hoeksche Waard

Oud-Beijerland

Nieuw-Beijerland
Goudswaard

Strijen
Numansdorp
Legenda
RWZI
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Verbouwing rwzi Strijen
In het voorjaar van 2005 start Hollandse Delta met de voorbereiding van de verbouwing
van rwzi Strijen. Deze rwzi zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Strijen,
Strijensas, Moolhoek en Schenkeldijk.
De zuivering dateert van 1973 en was dringend aan renovatie toe. Ook omdat de hoeveelheid afvalwater die moet worden gezuiverd de komende jaren zal toenemen. De
huidige capaciteit van 460 m3 afvalwater per uur wordt dan te klein. De nieuwe capaciteit
wordt 800 m3 per uur. Tijdens de verbouwing blijft de oude zuivering in werking. Als het
nieuwe zuiveringsgedeelte klaar is, wordt de oude zuivering gesloopt.
De start van de verbouwing begint later dan gepland omdat de vergunningverlening
vertraging oploopt, met name de milieuvergunning. Het hele project loopt twee maanden
vertraging op.

Meer achtergrondinformatie over afvalwaterzuivering vindt u op onze algemene webpagina’s.

“Tijdens de verbouwing blijft de oude zuivering in
werking. Als het nieuwe zuiveringsgedeelte klaar is,
wordt de oude zuivering gesloopt.”

Wat doen we in 2006
De verbouwing van rwzi Strijen
start in 2006 en is in 2007 klaar.

2006
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• Speciale bewegwijzering naar bedrijventerreinen • Op hoogte brengen van Hoekseweg •
• Groenbeheer Hoeksche Waard •

(Vaar)wegen in de Hoeksche Waard
Hollandse Delta beheert en onderhoudt alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom en de
bermen die daarlangs liggen. Het waterschap volgt daarbij de doelstellingen uit het nationale programma
‘Duurzaam Veilig’. Dat wil verkeersonveiligheid terugdringen en het aantal verkeersdoden en -gewonden
drastisch verlagen.
Daarnaast bestrijdt Hollandse Delta in de winter gladheid van de belangrijkste en drukste wegen. Het
beheert en onderhoudt enkele binnendijkse vaarwegen in Zuid-Holland Zuid en reguleert het verkeer
daarop.

Speciale bewegwijzering naar bedrijventerreinen
In januari 2005 plaatst Hollandse Delta speciale borden bij de afritten vanaf de A29 die naar de verschillende bedrijventerreinen wijzen. Vrachtwagenchauffeurs hoeven nu niet meer naar de weg te zoeken.
Als ze de borden volgen, komen ze vanzelf bij de bedrijventerreinen. De routes zijn zo uitgezet, dat
vrachtverkeer niet op te smalle wegen terecht hoeft te komen. Dat voorkomt overlast voor de bewoners.
Bovendien is het veiliger voor de chauffeurs en de overige weggebruikers. Het waterschap heeft de
routes voor vrachtwagens in samenspraak met de gemeenten en de provincie opgesteld.

Wat gebeurde er in 2005
Plaatsen speciale bewegwijzering
naar bedrijventerreinen.

Uitvoering verkeersbesluit
Spuidijk, Oud-Beijerland.

01 2005

04 2005

64

waterschap Hollandse Delta
Voorne-Putten

Waterkering in de Hoeksche Waard

Goeree-Overflakkee

Waterhuishouding in de Hoeksche Waard

Hoeksche Waard

Zuiveren van afvalwater in de Hoeksche Waard

IJsselmonde

(Vaar)wegen in de Hoeksche Waard

Eiland van Dordrecht
Contact

Print

Exit

Op hoogte brengen van Hoekseweg
Van eind juni tot half juli 2005 sluit Hollandse Delta de Hoekseweg in de gemeente Strijen af voor
doorgaand verkeer. Het gemotoriseerde verkeer wordt in deze periode omgeleid. De Hoekseweg verschilt
nogal in hoogte. Regen veroorzaakt plasvorming op de weg, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan
voor het autoverkeer.
Het waterschap brengt de rijbaan nu over de gehele lengte op ongeveer dezelfde hoogte. Daarna wordt
het wegdek opnieuw geasfalteerd.

Groenbeheer Hoeksche Waard
Het waterschap beheert en onderhoudt de bermen en bomen langs wegen buiten de bebouwde kom.
Groenbeheer Hoeksche Waard is het samenwerkingsverband tussen Hollandse Delta en de zes Hoeksche
Waardse gemeenten. De organisatie beheert onder andere ruim 21.000 bomen in de Hoeksche Waard.
In Strijen vervangt Groenbeheer honderd populieren en wilgen langs de Oud-Bonaventuresedijk door
147 notenbomen en lindes. De werkzaamheden maken deel uit van het kap- en verjongingsplan
Hoeksche Waard. Elk jaar wordt op een aantal plaatsen een deel van de bestaande bomen vervangen door
nieuwe exemplaren. Daarom zijn ook de populieren langs de Schenkeldijk/Buitendijk in Zuid-Beijerland
vervangen door Grauwe Abeel. Het doel van de boomsanering is om een evenwichtig bomenbestand op te
bouwen qua soorten, leeftijd en kwaliteit. De boomsanering is een onderdeel van het landschapsbeleidsplan.

Meer achtergrondinformatie over (vaar)wegen vindt u op onze algemene webpagina’s.

Onderhoud bomen Schuringsedijk,
Cromstrijen.

Kap- en verjongingsplan langs
Oud-Bonaventuresedijk.
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• Veiligheidstoets in IJsselmonde •

Waterkering in IJsselmonde
Hollandse Delta beschermt inwoners, bedrijven en
natuur in Zuid-Holland Zuid tegen overstromingen
van rivieren en het houdt Noordzeewater tegen. Onderhoud en beheer van de waterkeringen, duinen en dijken zijn
daarom belangrijke taken. Het waterschap besteedt extra aandacht
aan de zwakke plekken in het gebied.

Veiligheidstoets in IJsselmonde
Hollandse Delta voert in 2005 de veiligheidstoets van de dijken op IJsselmonde uit.
Hieruit blijkt dat de Oostmolendijk in Ridderkerk niet volledig aan de norm voldoet.
In de komende jaren wordt een plan van aanpak opgezet voor dijkversterking.

Meer achtergrondinformatie over waterkering vindt u op onze algemene webpagina’s.

Wat gebeurde er in 2005
Samen met de sportvisserij is een
visstandbeheerplan opgesteld
waardoor de kwaliteit van het
water kan verbeteren.

Bij de evaluatie van de
effecten van het waterplan
Ridderkerk blijkt de waterkwaliteit in Ridderkerk te
zijn verbeterd.
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• Baggeren in IJsselmonde • Peilbesluiten IJsselmonde-West/Midden • Renovatie gemaal Breeman,
Barendrecht • Start Waterplan Rotterdam II • Afronding project Stedelijk Water Ridderkerk •
• Herinrichting Zuiderpark wint prijs • Allemaal Riolering? • Plantenonderzoek Gaatkensplas •
• Paddenpoel Heerjansdam • Aanzienlijke hoeveelheden neerslag •

Waterhuishouding in IJsselmonde
Hollandse Delta zorgt voor het juiste waterpeil in sloten, plassen en meren. Het waterschap zet zich ook in om
wateroverlast en watertekort te voorkomen.
Ruimte voor water is een belangrijk uitgangspunt. Dat voorkomt dat water bij hevige neerslag overlast voor
het gebied vormt. Hollandse Delta zorgt voor biologisch gezond water, zodat er een ecologisch gezond
systeem ontstaat. Het waterschap bewaakt en verbetert de waterkwaliteit.

Baggeren in IJsselmonde
Hollandse Delta meet of baggert alle
hoofdwatergangen in het gebied één
keer in de zes jaar, na de oogstperiode.

“Hollandse Delta meet of baggert
alle hoofdwatergangen in het
gebied één keer in de zes jaar,
na de oogstperiode.”

Wat gebeurde er in 2005
Peilbesluit IJsselmonde-West
ligt ter inzage.

Start renovatie gemaal
Breeman in Barendrecht.
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“Daarnaast ziet het waterschap erop toe
dat alle watergangen op diepte worden
gehouden. Dat is goed voor de aan- en
afvoer van het water.”
Hollandse Delta baggert in 2005 op het eiland IJsselmonde de
belangrijkste sloten en singels in de steden Rotterdam, Ridderkerk,
Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Barendrecht en Albrandswaard
en het omliggende buitengebied. Daarnaast ziet het waterschap erop
toe dat alle watergangen op diepte worden gehouden. Dat is goed
voor de aan- en afvoer van het water. Diep water is bovendien van
betere kwaliteit dan ondiep water. De bagger die vrijkomt, wordt
direct op de kant uitgespreid of afgevoerd naar een baggerdepot.

Peilbesluiten IJsselmonde-West/Midden
In 2004 en 2005 keuren Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de peilbesluiten IJsselmonde-West
en IJsselmonde-Midden goed. Hiermee zijn de eerder door het Waterschap IJsselmonde vastgestelde
peilbesluiten goedgekeurd.
Nieuw ontwerp Zuiderpark
wint de Job Dura Prijs 2004.
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Renovatie gemaal Breeman, Barendrecht
Gemaal Breeman is de spil in de waterhuishouding van drukbevolkte wijken in de gemeenten Barendrecht
en Albrandswaard. Tussen maart en oktober 2005 renoveert Hollandse Delta het gemaal aan de Koedood.
Het aantal pompen wordt uitgebreid van drie naar vier. De grotere capaciteit van het gemaal zorgt ervoor
dat het water nog sneller kan worden weggepompt. De bediening van het gemaal is geheel geautomatiseerd.
Het waterschap vervangt de twee leidingen die het water van het gemaal naar de Oude Maas pompen.
Na de renovatie herstelt het waterschap de weg die te lijden heeft gehad door de werkzaamheden.

Start Waterplan Rotterdam II
Hollandse Delta werkt samen met de gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Delfland aan Waterplan Rotterdam II. Dit plan wil invulling
geven aan de nieuwste ontwikkelingen rond waterbeheer en ruimtelijke ordening. Door de brede samen
werking van de verschillende overheden en betrokken partijen wordt de gemeente Rotterdam voldoende
beschermd tegen te verwachten klimaatsveranderingen. Het regionale, landelijke en Europese beleid
wordt op maatschappelijk verantwoorde wijze ingevuld.

Afronding project Stedelijk Water Ridderkerk
In de gemeente Ridderkerk voert Hollandse Delta diverse maatregelen uit om de waterkwaliteit en het
watersysteem binnen de gemeente te verbeteren. In 2005 worden de laatste maatregelen uitgevoerd
(het plaatsen van stuwen en gemalen). Hiermee is het project Stedelijk Water Ridderkerk (het pilot-project
van de stedelijke waterplannen) afgerond. Volgend jaar wordt een start gemaakt met het opstellen van
Waterplan Ridderkerk II. Daarin worden ook de wateropgave en de actuele ontwikkelingen van wet- en
regelgeving (onder meer de Kaderrichtlijn Water) meegenomen.
Provincie keurt peilbesluit IJsselmonde-Midden goed.

Plantenonderzoek Gaatkensplas.
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Herinrichting Zuiderpark wint prijs
Het doel van de herinrichting van het Zuiderpark is het creëren van een goede waterkwaliteit, verbeteren
van de watergebonden ecologie en berging van water tijdens zware regenbuien. In 2004 startten WSHD
en gemeente Rotterdam met de uitvoering. In maart 2005 wordt het Zuiderpark in Rotterdam uitgeroepen
tot winnaar van de Job Dura Prijs 2004. Het thema was ‘Water als geld’. De Stichting Job Dura Fonds
vroeg hiermee aandacht voor de kansen die water in stedelijk gebied kunnen bieden. De jury kent de prijs
aan het Zuiderpark toe vanwege de manier waarop het watersysteem in het nieuwe ontwerp van het park
in belangrijke mate bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering ervan. De bedoeling is om de totale water
oppervlakte in het Zuiderpark te vergroten en de waterkwaliteit te verbeteren. Het nieuwe watersysteem
wordt gescheiden van het vuile stadswater. Water is namelijk belangrijk voor de beleving van de bezoekers,
de ontwikkeling van de natuur, de recreatie en de waterberging.

“De bedoeling is om de totale wateroppervlakte in het Zuiderpark te vergroten
en de waterkwaliteit te verbeteren. Het
nieuwe watersysteem wordt gescheiden
van het vuile stadswater.”

Allemaal riolering?
Een rioolaansluiting is een kostbare zaak, net als gas- en kabelaansluitingen. De aanleg van riolering kost
gemiddeld 450 euro per meter, afhankelijk van gebied en rioolstelsel. In Nederland zorgen de gemeenten
voor de aanleg en het onderhoud van het rioleringsstelsel. De meest duurzame oplossing voor de water
kwaliteit is afvoer van het afvalwater via de centrale riolering naar de rwzi. Hollandse Delta stelt in 2005
de bijdrageregeling Riolering Buitengebied (Riobuit) vast om aanleg van riolering in de buitengebieden te
stimuleren. Het doel is om zoveel mogelijk ongerioleerde lozingen op de riolering aan te sluiten. Alleen voor
woningen die te ver van het rioolstelsel af zitten, wordt soms een uitzondering gemaakt. Deze woningen
moeten dan wel beschikken over een eigen ‘mini’-zuivering. Veel rioolaansluitingen komen mede dankzij
een bijdrage van Hollandse Delta tot stand. In Hendrik-Ido-Ambacht legt het waterschap twee bergbezinkbassins aan. In Albrandswaard drie en in Zwijndrecht één. De veront
reinigingen in het rioolwater bezinken in een bergbezinkbassin, zodat
Waterplanteninventarisatie
er minder vuil rioolwater in het oppervlaktewater terechtkomt.
op IJsselmonde uitgevoerd.
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De verontreinigingen blijven in de bak achter en worden na afloop van de regenbui via de riolering naar de
rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) afgevoerd.
In Ridderkerk, Zwijndrecht, Albrandswaard en Hendrik-Ido-Ambacht koppelt Hollandse Delta verharde oppervlakken af. Daardoor loopt schoon regenwater dat van daken en straten afkomt niet via het riool naar de rwzi’s.
Het wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater of wordt opgenomen in de bodem. In Ridderkerk en Rotterdam
sluit Hollandse Delta respectievelijk 5 en 41 groepen van diverse panden in het buitengebied aan op de riolering.

Plantenonderzoek Gaatkensplas
In juni 2005 onderzoekt Hollandse Delta de waterplanten op de Gaatkensplas. De groei ervan wijst erop dat
de Gaatkensplas zich ecologisch ontwikkelt tot een plas met een goede waterkwaliteit. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de plas. In overleg met het waterschap worden afspraken gemaakt over de
manier waarop dat gebeurt.

Paddenpoel Heerjansdam
In 2005 legt Hollandse Delta op verzoek van de Vereniging Milieubelangen in Heerjansdam een paddenpoel aan in de noordoostelijke hoek
van de ijsbaan aan de Molenweg. In de poel kunnen padden en andere amfibieën zoals kikkers en salamandertjes zich ontwikkelen.

Aanzienlijke hoeveelheden neerslag
Op 10 en 11 september valt twee tot driemaal, aanzienlijke hoeveelheden neerslag in delen van de Hoeksche Waard en IJsselmonde, met name in
de gemeenten Dordrecht, Binnenmaas, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk. Door overbelasting van de gemeentelijke rioleringsstelsels leidt dit tot tijdelijke wateroverlast in o.a. Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Het waterschap treft tijdig adequate maatregelen.
Uit de evaluatie blijkt dat een aantal aspecten verbeterd kan worden, zoals de communicatie tussen de betrokkenen en de informatievoorziening
via het waterschapsloket voor inwoners. Ook wordt een instructie- en opleidingsplan opgesteld voor wacht en piketdiensten.
Meer achtergrondinformatie over waterhuishouding vindt u op onze algemene webpagina’s.

Visstandbeheerplan opgesteld.

Evaluatie effecten waterplan
Ridderkerk afgerond.
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• Rioolwaterzuiveringsinrichtingen in IJsselmonde • Uitbreiding rwzi Zwijndrecht •
• Verhoogd gehalte slibdeeltjes rioolwaterzuivering Zwijndrecht •
• Terugdringen chemicaliënverbruik Dokhaven• Open dag rwzi Barendrecht •

Zuiveren van afvalwater in IJsselmonde
Water dat na gebruik in het riool terechtkomt, stroomt naar een van de 23 rioolwaterzuiveringsinrichtingen
(rwzi’s) van Hollandse Delta. Daar wordt het afvalwater gezuiverd. De grove delen worden verwijderd.
Daarna halen speciaal aan het water toegevoegde bacteriën het vuil eruit. Vuil (slib) en water worden
gescheiden en het water wordt op rivieren of sloten geloosd. Rwzi’s moeten aan strenge normen voor
stikstof- en fosfaatverwijdering voldoen. Hollandse Delta stelt alles in het werk om die normen te halen.

Rioolwaterzuiverings
inrichtingen in IJsselmonde

Dokhaven

Ridderkerk

Barendrecht

“Water dat na gebruik in het riool terechtkomt,
Zwijndrecht

Legenda

Rioolwaterzuiveringsinrichting RotterdamDokhaven stelt over 2005 een milieujaar
verslag op.

stroomt naar een van de 23 rioolwaterzuiverings
inrichtingen (rwzi’s) van Hollandse Delta. Daar
wordt het afvalwater gezuiverd.”

Wat gebeurde er in 2005
Verhoogd gehalte slibdeeltjes
rwzi Zwijndrecht.
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Uitbreiding rwzi Zwijndrecht
De rwzi in Zwijndrecht zuivert het afvalwater van inwoners en bedrijven uit Zwijndrecht,
Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam, ’s-Gravendeel, Maasdam, een deel van oostelijk
Barendrecht en Puttershoek (inclusief Blaaksedijk). In deze gemeenten staan veertien
rioolgemalen. Die zorgen voor het transport van het afvalwater naar Zwijndrecht. De
laatste jaren is het inwonertal van met name Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht sterk
toegenomen. Het afvalwater uit Hendrik-Ido-Ambacht dat in het verleden naar rwzi
Ridderkerk werd afgevoerd, wordt voortaan gezuiverd door rwzi Zwijndrecht. Dit heeft
ook gevolgen voor de waterzuivering. Op dit moment produceren inwoners en bedrijven
van deze gemeentes ongeveer 45.000 m3 afvalwater per dag. Om de aanvoer uit dit gebied
ook in de toekomst zonder problemen te kunnen verwerken, breidt Hollandse Delta de
capaciteit van de rwzi aan de Nessedijk uit tot 60.000 m3 per dag. Het vergroot het
beluchtingssysteem en breidt de zuivering uit met twee nieuwe nabezinktanks.

Verhoogd gehalte slibdeeltjes rwzi Zwijndrecht
In maart 2005 is in de rwzi Zwijndrecht sprake van een verhoogd gehalte aan slibdeeltjes in het gezuiverde
water dat wordt geloosd op de Oude Maas. Dat wil zeggen dat er nog te veel zwevende en bezinkbare
deeltjes in het water zitten. Dit wordt veroorzaakt door een technisch mankement als gevolg van ijsafzetting.
Hollandse Delta treft technische en operationele maatregelen om het probleem op te lossen en om de kans op
herhaling te minimaliseren.

Terugdringen chemicaliënverbruik Dokhaven
In 2004 werd in rwzi Dokhaven gestart met het terugdringen van chemicaliënverbruik (polymeren en ijzer
chloride) in het zuiveringsproces. In 2005 lukt het de behaalde besparing van 31 procent vast te houden.
Open dag rwzi Barendrecht.
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Open dag rwzi Barendrecht
Hollandse Delta wil de burger actief kennis laten maken met de taken
van het waterschap. In mei 2005 houdt het in het kader van de
landelijke fietsdag een open dag op de rwzi Barendrecht. Bezoekers
kunnen zien hoe het zuiveren van afvalwater in zijn werk gaat en
waar het water na afloop van het proces blijft. Rwzi Barendrecht
zuivert per uur ongeveer 550 m3 water.
En als er erg veel neerslag is kan de zuivering 1.400 m3 per uur
zuiveren. De zuivering is in 2004 gerealiseerd en zuivert het
afvalwater van huishoudens en bedrijven van de nieuwe Vinexlocaties Portland (gemeente Albrandswaard) en Carnisselande
(gemeente Barendrecht) en van Smitshoek en Barendrecht-Oost.

Meer achtergrondinformatie over afvalwaterzuivering vindt u op
onze algemene webpagina’s.

“Bezoekers kunnen zien hoe het zuiveren
van afvalwater in zijn werk gaat en waar
het water na afloop van het proces blijft.”
De uitbreiding van rwzi
Zwijndrecht is gereed.
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• Werken aan de Rotterdamseweg • Werkzaamheden Rhoonse Baan •
• Fietspaden Sandelingen-Ambacht • Duurzaam Veiling inrichten Munnikensteeg •
• Varen op het Waaltje en de Koedoodseplas •

(Vaar)wegen in IJsselmonde
Hollandse Delta beheert en onderhoudt alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom en de bermen die
daarlangs liggen. Het waterschap volgt daarbij de doelstellingen uit het nationale programma ‘Duurzaam Veilig’.
Dat wil verkeersonveiligheid terugdringen en het aantal verkeersdoden en -gewonden drastisch verlagen.
Daarnaast bestrijdt Hollandse Delta in de winter gladheid van de belangrijkste en drukste wegen. Het beheert
en onderhoudt enkele binnendijkse vaarwegen in Zuid-Holland Zuid en reguleert het verkeer daarop.

Print
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“Daarnaast bestrijdt Hollandse
Delta in de winter gladheid van de
belangrijkste en drukste wegen.”

Werken aan de Rotterdamseweg
Eind november 2005 start Hollandse Delta met werkzaamheden aan de Rotterdamseweg in IJsselmonde.
Tussen de Vlietlaan en het Havenkanaal in Ridderkerk plaatst het waterschap geleiderails. Er worden 25
lichtmasten verplaatst. Verder verdwijnt de gebruikersbegroeiing tussen de rijbaan en het fietspad.

Werkzaamheden Rhoonse Baan
De Rhoonse Baan is de nieuwe verbinding (in westelijke richting) voor de Vinex-locatie Carnisselande/
Portland. Deze weg, een zogenaamde gebiedsontsluitingsweg (80 km/uur), wordt door de ontwikkelings
maatschappij Midden-IJsselmonde aangelegd maar komt uiteindelijk in beheer bij Hollandse Delta. Het
waterschap is daarom ook nauw betrokken geweest bij het ontwerp van de weg en de aanpassing van
de bestaande infrastructuur. Hollandse Delta houdt toezicht op de werkzaamheden. Naar verwachting
wordt de weg in het eerste kwartaal van 2006 opengesteld.
Wat gebeurde er in 2005
Aanleg geleiderail Rotterdamseweg.
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Fietspaden Sandelingen-Ambacht
In het te ontwikkelen recreatiegebied Sandelingen-Ambacht komen, naast een ruime hoeveelheid water,
ook een aantal fietspaden. In de gebiedsvisie en het provinciaal fietspadenplan is de aanleg ervan
opgenomen. Uiteindelijk komen de paden bij Hollandse Delta in beheer en het waterschap is daarom
ook nauw betrokken geweest bij de voorbereiding. De uitvoering van het gebied start eind 2005.
De fietspaden zullen waarschijnlijk voor de zomer van 2006 in gebruik worden genomen.

Duurzaam Veilig inrichten Munnikensteeg
Alle wegen moeten Duurzaam Veilig worden ingericht. Eind jaren negentig is begonnen met het inrichten
van de 60 km-wegen. De laatste jaren zijn de gebiedsontsluitingswegen aangepakt. De Munnikensteeg
is er daar een van. In combinatie met groot onderhoud past Hollandse Delta voor een bepaald wegvak
de belijning aan. Verder werkt het waterschap aan de voorbereiding van het plaatsen van een extra
geleiderail en betonnen barrières op en rond het viaduct over rangeerterrein Kijfhoek. Dit zal in het
tweede kwartaal van 2006 worden uitgevoerd.

Varen op het Waaltje en de Koedoodseplas
Hollandse Delta is de vaarwegbeheerder voor het recreatieve water het Waaltje op het eiland IJsselmonde
en verleent ontheffingen voor motorboten met een maximum vaarsnelheid van zes kilometer per uur.
Op de Koedoodseplas, in de directe omgeving van de gemeentes Barendrecht en Albrandswaard, mogen
alleen boten met een elektromotor met zo’n ontheffing varen.
Wat doen we in 2006
• De Rhoonse Baan wordt opengesteld.
• De fietspaden Sandelingen-Ambacht worden
waarschijnlijk nog voor de zomer in gebruik genomen.

“Alle wegen moeten Duurzaam Veilig
worden ingericht. Eind jaren negentig
is begonnen met het inrichten van de
60-km wegen.”
Hollandse Delta legt een extra geleiderail en betonnen barrières
aan op en rond het viaduct bij rangeerterrein Kijfhoek.
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• Inspecteren vloedschotten in Dordrecht • Veiligheidstoetsing •

Waterkering op Eiland van Dordrecht
Hollandse Delta beschermt inwoners, bedrijven en natuur in
Zuid-Holland Zuid tegen overstromingen van rivieren en het
houdt Noordzeewater tegen. Onderhoud en beheer van de waterkeringen, duinen en dijken zijn daarom belangrijke taken. Het waterschap
besteedt extra aandacht aan de zwakke plekken in het gebied.

Inspecteren vloedschotten in Dordrecht
Eind september 2005 inspecteert de gemeente Dordrecht in opdracht van Hollandse Delta het vloedschottensysteem. Een deel van de waterkeringen die Hollandse Delta beheert bestaat uit straten en wegen. In Dordrecht
maken de Voortstraat, Prinsenstraat en Riedijk deel uit van de waterkering rondom het Eiland van Dordrecht.
Deze liggen ruim een halve meter lager dan de overige waterkeringen in het gebied. Een systeem van vloedschotten beschermt bij hoogwater de stad Dordrecht en de achterliggende polder. Ook de Houtsteiger,
Boomstraat en Grote Kalkstraat zijn onderdeel van dit vloedschottensysteem.

Veiligheidstoetsing
Uit de veiligheidstoetsing in 2005 blijkt dat een kort traject van de Wantijdijk niet voldoet. Verder scoren de
Kildijk en de Zeedijk onvoldoende. Hollandse Delta zet voor deze trajecten een dijkversterkingsprogramma op.

Meer achtergrondinformatie over waterkering vindt u op onze algemene webpagina’s.
Wat gebeurde er in 2005
Inspectie vloedschotten.
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• Baggerwerk in De Elzen • Stedelijk Waterplan Dordrecht • Strategisch Groenproject Dordrecht •

Waterhuishouding op Eiland van Dordrecht
Hollandse Delta zorgt voor het juiste waterpeil in sloten, plassen en meren. Het waterschap zet zich ook
in om wateroverlast en watertekort te voorkomen.
Ruimte voor water is een belangrijk uitgangspunt. Dat voorkomt dat water bij hevige neerslag overlast
voor het gebied vormt. Hollandse Delta zorgt voor biologisch gezond water, zodat er een ecologisch
gezond systeem ontstaat. Het waterschap bewaakt en verbetert de waterkwaliteit.

Baggerwerk in De Elzen
Hollandse Delta meet of baggert alle hoofdwatergangen in het gebied één keer in de zes jaar,
na de oogstperiode.
Hollandse Delta rondt in maart 2005 het baggerwerk af in de kreken van natuurgebied De Elzen in
Dordrecht. Daarmee zijn de onderhoudsbaggerwerken in polder De Biesbosch klaar. Het tijdstip van
baggeren is juist in de winter gekozen om zo weinig mogelijk schade in de natuur aan te richten.

“Ruimte voor water is een belangrijk
uitgangspunt. Dat voorkomt dat
water bij hevige neerslag overlast
voor het gebied vormt.”

Twee hectare verhard oppervlak afgekoppeld in Dordrecht.
Opstellen gekoppeld model voor riolering en oppervlaktewater in Dordrecht.

Baggerwerk in kreken De Elzen klaar.

2005
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Stedelijk Waterplan Dordrecht
In Dordrecht valt steeds meer neerslag door klimaatveranderingen. Om ook in de toekomst droge voeten te
houden, zorgen Hollandse Delta en de gemeente Dordrecht voor extra ruimte voor water in de stad. Met
behulp van een gekoppeld model van riolering en oppervlaktewater wordt het functioneren van het systeem
getoetst. Op deze wijze worden knelpunten en de wateropgave vastgesteld. Het waterschap en de gemeente
werken samen in het Stedelijk Waterplan Dordrecht. De gemeente nam daarvoor het initiatief.
Op 8 oktober komen ruim honderd bezoekers naar het bergbezinkbassin aan de Haaswijkweg West. De bak
wordt van binnen bekeken. Ook krijgt men uitleg over de werking van het bassin, dat een inhoud heeft van
zo’n 900 m3. Het zorgt ervoor dat bij regenval de verontreinigingen in het rioolwater bezinken, zodat er
minder vuil rioolwater in het oppervlaktewater terechtkomt. De verontreinigingen blijven in de bak achter en
worden na afloop van de regenbui via de riolering naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) afgevoerd.
In totaal bouwt Hollandse Delta in 2005 drie bergbezinkbassins met een inhoud van bijna 2.300 m3.
Het waterschap koppelt in 2005 ook twee hectare verhard oppervlak af. Daardoor loopt schoon regenwater
dat van daken en straten afkomt niet via het riool naar de rwzi’s. Het wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater of wordt opgenomen in de bodem.

“Nu is het een landbouwpolder, maar
in de loop van de jaren komt er meer
ruimte voor water en recreatie. ”
Presentatie plannen Strategisch
groenproject Dordrecht.

03 2005

Strategisch Groenproject Dordrecht
Water, natuur, recreatie en landbouw spelen de hoofdrol in de plannen voor het buitengebied.
Waterschap Hollandse Delta werkt mee aan het Strategisch Groenproject Eiland van Dordrecht. De
samenwerkende partijen ontwikkelen een plan voor het buitengebied van het Eiland van Dordrecht.
De Polders Zuidplaatje, Tongplaatje en Noord Bovenpolder maken daar een belangrijk onderdeel van
uit. Nu is het een landbouwpolder, maar in de loop van de jaren
komt er meer ruimte voor water en recreatie.
Open dag bergbezinkbassin
aan de Haaswijkweg West in
Meer achtergrondinformatie over waterhuishouding vindt u op
Dordrecht.
onze algemene webpagina’s.
10 2005
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• Rioolwaterzuiveringsinrichting Dordrecht •

Zuiveren van afvalwater op Eiland van Dordrecht
Water dat na gebruik in het riool terechtkomt, stroomt naar een van de 23 rioolwaterzuiverings
inrichtingen (rwzi’s) van Hollandse Delta. Daar wordt het afvalwater gezuiverd. De grove delen
worden verwijderd. Daarna halen speciaal aan het water toegevoegde bacteriën het vuil eruit.
Vuil (slib) en water worden gescheiden en het water wordt op rivieren of sloten geloosd. Rwzi’s
moeten voldoen aan strenge normen voor stikstof- en fosfaatverwijdering. Hollandse Delta stelt
alles in het werk om die normen te halen.

Rioolwaterzuiveringsinrichting Dordrecht
Rioolwaterzuiveringsinrichting
Dordrecht stelt over 2005 een
milieujaarverslag op.

Dordrecht

“Rwzi’s moeten voldoen aan strenge nor
men voor stikstof- en fosfaatverwijdering.
Legenda
RWZI

Hollandse Delta stelt alles in het werk om
die normen te halen.”

Wat doen we in 2006
In 2006 is de nieuwe rwzi
Dordrecht gereed.

2006
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Hollandse Delta legt in Dordrecht een nieuwe rwzi aan. Deze bestaat uit
drie zuiveringsstraten. De eerste werd in 2004 in werking gesteld.
In 2005 wordt een groot deel van de oude zuivering gesloopt. Op die
plek komen de tweede en derde zuiveringsstraat. Het afvalwater van het
Eiland van Dordrecht wordt nu nog gedeeltelijk door de oude en gedeeltelijk door de nieuwe zuivering verwerkt.
De capaciteit van een rwzi wordt uitgedrukt in vervuilingsequivalenten (ve.).
Dat is de hoeveelheid vervuilende stoffen die per persoon per jaar wordt
geproduceerd. In het verleden had de rwzi Dordrecht een capaciteit van
264.000 ve. De nieuwe zuivering wordt een stuk groter, namelijk 310.000 ve.
De oplevering van de nieuwe rwzi loopt wat achter bij de planning, omdat in de eerste bouwfase een vertraging
van tien weken ontstaat. Twee weken door slechte weersomstandigheden en acht weken veroorzaakt door de
aannemers. In de volgende bouwfases worden er acht weken ingelopen.
De verwijdering van stikstof is in 2005 veel groter dan begroot. Dit gunstige resultaat komt deels doordat de
eerste fase van de rwzi in aanbouw beter presteert dan verwacht. De rwzi is ook verantwoordelijk voor de veel
lager dan begrote slibopbrengst. De vermindering van de fosfaatverwijdering is een bewuste keuze van Hollandse
Delta. Het rendement in het hele gebied is voldoende. Daarom is de dosering van de chemicaliën verlaagd.

“Het afvalwater van het Eiland van

Meer achtergrondinformatie over afvalwaterzuivering vindt u op onze algemene webpagina’s.

de nieuwe zuivering verwerkt.”

Dordrecht wordt nu nog gedeeltelijk
door de oude en gedeeltelijk door
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(Vaar)wegen op Eiland van Dordrecht
Met uitzondering van Eiland van Dordrecht beheert en onderhoudt Hollandse Delta alle wegen en fietspaden buiten de
bebouwde kom en de bermen die daarlangs liggen. Hollandse
Delta start hierover onderhandelingen met gemeente Dordrecht.
Het waterschap volgt daarbij de doelstellingen uit het nationale
programma ‘Duurzaam Veilig’. Dat wil verkeersonveiligheid
terugdringen en het aantal verkeersdoden en -gewonden
drastisch verlagen.
Daarnaast bestrijdt Hollandse Delta in de winter gladheid van
de belangrijkste en drukste wegen. Het beheert en onderhoudt
enkele binnendijkse vaarwegen in Zuid-Holland Zuid en reguleert
het verkeer daarop.

Meer achtergrondinformatie over (vaar)wegen vindt u op onze
algemene webpagina’s.

In 2005 beheert Hollandse Delta geen wegen op het Eiland van
Dordrecht. Wel starten de onderhandelingen met de gemeente
over de overname van de taken.

2005

82

waterschap Hollandse Delta

Dit is een uitgave van

internet

www.wshd.nl

Fotografie

Voorne-Putten

waterschap Hollandse Delta

e-mail

2005005@wshd.nl

Aeroview, Rotterdam | Persburo Flakkee |

Johan de Wittstraat 40

Samenstelling en redactie

Rolf ter Veer fotografie, Breda | waterschap

Een publieksversie van dit jaarverslag is

postadres Postbus 469

Monique van den Hoed | Margreet Leenders |

Hollandse Delta

op te vragen via het waterschapsloket.

Goeree-Overflakkee

3300 AL Dordrecht

Arco van de Ree | Rich Thomassen

Ontwerp en opmaak

Tevens is deze versie na te lezen op de site:

telefoon

0900 2005 005 (¤ 0,10 p.m.)

Tekst

VDM reklame, Rotterdam

www.wshd.nl

fax

078 631 18 71

toelis tekst | communicatie, Den Haag

Hoeksche Waard
IJsselmonde
Eiland van Dordrecht

Contact

Print

Exit

Gemaal Breeman, Barendrecht

Rondje Voorne
Flaauwe Werk

Vlietproject
Rioolwaterzuivering Dordrecht
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